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 އަޙްމަދު ޢީސަ{ ދާއިރާެގ މެްނބަރު   ކެނދިކުޅުދޫ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަޖިސްޓަ`.   މަރުވުން  ދިވެހިއުފަންވުާމއި  ައދި  ސެޓްފިކެޓް  އުފަންދުވަހުެގ  ކުރުމާިއ،  ރައްޔިތެއްކަން   ރީ 

ޖޮއިންޓު އެކުލަވާލި  މަޖިލީހުން  ދިރާސާކުރަން  ބިލު  ހެދުމާބެހޭ  ކާޑު  ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީ  އަންަގއިދޭ  ދެވަނަ  ެގ 

ވަތު ދީެގން،  ޢުމަރުޙަބާ ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ދަވަޑައިެގންނެވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަޅުަގނޑު  

ކުެގ ަވޒީރުންނާއި އަދިވެސް ކަާމ ުގޅުންހުރި އިސްބޭފުޅުން  ވުޒާރާތަމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ދައުލަތުެގ ވަރަށް ިގނަ  

ދަންނަވާލާފައި ައޅުަގނޑުމެން  ފައިލްކޮޅުަގއި  ތިބޭފުޅުންެގ  ހާޒިރުކުރަން.  އެބަ  ހުރިހާ އަޅުަގނޑުމެން  ތިއްބެވި   

ކަށް  ަވޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުންެގ ތަފުސީލު ފައިލްކޮޅުަގއި އޮންނާނެ. ައޅުަގނޑު އެ ތަފުސީލަ  މުއައްސަސާތަކުެގ ފަރާތުން

އެ ދެން،  އިއްޒަތްތެރި    ނުދާނަން.  ހުރިހާ  ތި  އަޅުަގނޑު  ކުރީަގއި  ދަންނަވާލުމުެގ  ރޫމަށް  ކޮމިޓީ  ބޭފުޅުންނަށް 

މިއަދުެގ   ެގންދިއުމާމެންބަރުންނަށް  ބައްދަލުވުން  ކަންކަން    ކޮމިޓީ  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ތިބޭފުޅުންނަށް  ުގޅޭޮގތުން 

ޅުަގނޑު އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިން. އެްއވެސް  ފާހަަގކުރަްއވަން ައޅުަގނޑު ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. އެހެންވީމާ، އަ 

 هللا.  ޢަބްދުެގންދަވާ! އަޙްމަދުިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ކުރިއަށް އާދެ! ބޭފުޅަކު...

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاޙްމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ

މަރުވުމާިއ   މިހާރު،  ބިލު  މި  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ޗެއަރ.  އުފަންވުާމިއ  ރަޖިސްޓަމަރު  ޝުކުރިއްޔާ  ރީކުރުމާއި 

ކޮމިޓީއަށް ައއިސްފައި އޮތް    ހުށަހެޅިފައި އޮތް ޖޮއިންޓުމި  ުގޅޭޮގތުން    ތައްތަކާމިކަން  ރީ ކުރުމާއުފަންވުން ރަޖިސްޓަ

މަސަްއކަތާ އެންމެ  ބިލުެގ  ައޅުަގނޑުމެން  ކުރުމާ ުގޅޭޮގތުން،  ފާސްކުރި  ބައްދަލުުވމުަގއި  ފުރަތަމަ  ކުރީދުވަހު    ން 

މި ވާނީ  ުގޅިެގން  ބިލު  ފަރާތްތަކަށް  ހާޒިރުކުރެޭވ  ަގބޫލުކުރަނީ.  ހިއްސާއަދު  މި  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ކުރެވިފައި 

ކަންތައްތަކާ ހުރި  ބިލުަގއި  އެ  ބައްލަވާލަްއވާ،  ބިލު  އެ  ވަޑައިަގންނަވާނީ  އެބޭފުޅުން  ުގޅޭޮގތުން   އެހެންވީމާ، 

ރަޢުޔަކާ އެހެންވީމާ  އެބޭފުޅުންެގ  ަގބޫލުކުރަނީ.  އަޅުަގނޑު  ކަމަށް  ފެންނަނީ  ެއއްކޮށް  އަޅުަގނޑަށް  ކޮމިޓީން  ،  ހަމަ 

ކޮމިޓީއަށް މި ވަޑައިަގންނަވާ ތިން މުއައްސަސާެގ    މި ދެންނެވީ؛ ހާޒިރު  ދަންނަވައި، ެއބޭފުޅުން ހަމައެބޭފުޅުންނަށް  

ހިއްސާކޮށްލަން ބޭނުންވާ، ނޫނީ   ުގޅޭޮގތުން، ކޮމިޓީއާ  ން މި ބިލާބޭފުޅުންނަށް ވެސް ފުރުޞަތު އަރުވަން އެބޭފުޅު

ހިއްސާކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ހުރިއްޔާ އެކަމެއް ނޫނީ    ނޫނީ ކޮމިޓީއާ،  ކަންބޮޑުވުެމއް ހުރެއްޖެއްޔާ ެއ ކަންބޮޑުވުމެއް 

މެއް ވެސް އިނޭގތޯ. މި ތިން ބައި އެ ބިލަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ޮއވެއްޖެއްޔާ ެއކަ

އެކަމާ،  ހުރިހާ،  ތިބޭފުޅުންނަށް ދެން  އަރުވާފަިއ  ފުރުޞަތު  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  މުއައްސަސާެގ  ުގޅިެގން   ތިން 
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އެހެން އަރުވަން.  ފުރުޞަތު  އެ  އޮތިްއޔާ  ކުރަން  ސުވާލެއް  ނިމުނީކަމަށް ދެން    އްޔާނޫނިމެންބަރަކު  ބައި  މިއަދުެގ 

 ނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ބަލަން އަޅުަގނޑަށް ފެންނަ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެއް   ފަހަަގކުރި  ތިބޭފުޅުން  ބޮޑަށް  އެންމެ  ބަލާއިރު،  ކަންތައްތަކަށް  ފާހަަގކުރި  ކޮމިޓީަގއި  ތިބޭފުޅުން  ދުވަހު  ކުރީ 

ުގޅޭޮގތުން   ކާކަމަކީ، މިހާރު އައިޑެންޓިފިކޭޝަނެއް ވެރިފައި ކުރުމަށްފަހު ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަ

ރައްކާތެރި ލުއިފަސޭހަ   ޮގތުން  އު  ،ސަލާމަތީ  ބޭނުންކުރާ  އުސޫމިހާރު  ލުއިފަސޭހަ  ނޫން  ާގނޫނުެގ  ސޫލު  މި  ލެއް 

ކޮިމޓީ ފަށާއިރު އަޅުަގނޑު އެ  އް. އެހެންވީމާ،  ށްފަިއ އޮތް ކަމެ އެީއ ތިބޭފުޅުން ފާހަަގކޮތެރެއަށް ެގނެވިދާނެތޯ ބެލުން.  

އެ އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކޮށްފައި،  ފާހަަގ  ނުކުތާ  އެބޭފުޅުން  ދޭނަން  ފުރުޞަތު  ކަންކަން  ބޭފުޅުންނަށް  ބޭނުންވާ  ކުރަން 

ެއޮގތަށް ކުރިއަށް ެގންދަން އިދާރީ  ާމ،ފާހަަގކުރުމަށް. އެހެންވީ މޭޒަށް މިއެދެނީ، ވަޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުން  ައޅުަގނޑު 

އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު މި  . ކުރިއަށް ެގންދަވާ! )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( `  ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިަގންނަވަން ދަންނަވަން.

ރަޖިސްޓަބާއްވާ   މަރުވުން  އުފަންުވމާއި  ސެޓްފިކެޓުކޮމިޓީައކީ،  އުފަންދުވަހުެގ  ކުރުމާއި،  ދިވެހި   ރީ    އަދި 

ޖޮއިންޓް   އެކުލަވާލި  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންެގ  ދިރާސާކުރުމުަގއި  ބިލު  ހެދުމާބެހޭ  ކާޑު  އަންަގއިދޭ  ރައްޔިތެްއކަން 

ކޮމިޓީ؛ ކޮމިޓީެގ އިޖުތިމާޢީ  ތަރައްޤީއާ   ެއއީ  ޤައުމީ  ޖޮއިންޓު  އާއި  ކޮމިޓީެގ  ދެ  ކޮމިޓީެގ  ދެވަނަ    ބެހޭ  ކޮމިޓީެގ 

ބައްދަލުވުން. މި ބައްދަލުވުމަށް ކޮމިޓީ މެންބަރުން އެދިަވޑަިއަގތުމަކަށް ވަޑައިެގން ދެއްިވ ހުރިހާ ވަޒީރުންނަށާއި އަދި  

ދަން މަރުޙަބާ  ޝުކުރުއަދާކުރަން.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ިއސްބޭފުޅުންނަށް  ނަވަން. މިނިސްޓްރީތަކުެގ 

ދުެގ ކޮމިޓީ ކުރިއަށް ެގންދަން ނިންމާފައި އޮތް ޮގތަކީ، އެއް ަގޑިއިރުެގ ވަުގތަށް އަޅުަގނޑުމެން އަޅުަގނޑުމެން މިއަ

އެްއަގޑިއިރު   އެ  ހިނދެއްަގއި.  ކަނޑަނާޅާހާ  ޮގތަކަށް  އެހެން  މެންބަރުން  އިްއޒަތްތެރި  ެގންދާނަން  ކުރިއަށް  ކޮމިޓީ 

އަޅުގަ  ބަިއަގޑިއިރު  ޚާއްޞަކުރާނަން  ތެރޭަގއި  މުއައްސަސާތަކުެގ  އެ  ނޑު  އަދި  ަވޒީރުންނަށާިއ  ވަޑައިެގންނެވި 

ކަންކަން  ކަންބޮޑުވާ  އަދި  ކަންކަމާއި  ބޭނުންފުޅުވާ  ފާހަަގކުރަްއވަން  އެބޭފުޅުން  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާ  ވެރިންނަށް 

އެ ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ދޭނަން.  ފުރުޞަތު  ބައިަގޑިއިރުެގ  އަޅުަގނޑު  ބަހާލައިެގން ފާހަަގކުރަން  އެޮގތަށް  ދެން 

ފަހުން  ޭއެގ  ބޭނުންކޮށްދެއްވުން.  ވަުގތު  އެ  ތިބޭފުޅުން  ޮގތަކަށް  ލިބޭކަހަލަ  ވަުގތު  ެވސް  މުއައްސަސާއަކަށް  ހުރިހާ 

ުގޅޭޮގތުން އިތުރު ކަެމއް ފާހަަގކުރަން   އަނެއް ބަިއަގޑިއިރު ައޅުަގނޑު ޚާއްޞަކުރާނަން ތިބޭފުޅުން ދެއްވާ މަޢުލޫމާތާ

އެ ފުރުޞަތު އަޅުަގނޑު ޏާ  ންސާފުކުރަން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވަ  މަޢުލޫމާތެއްއިތުރު    ނުވަތަ

މެންބަރުންނަށް ތަރުތީބުން.    ދޭނަން  އުއެދިަވޑަިއަގންނަވާ  ތިބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލިއިރުއްއަޅުަގނޑު    ަގއިމީދުކުރަން 
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ނުްއަވއިދެްއވި ކަމަށް. ފުރަތަމަ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުަގއި އިްއޒަތްތެރި މި ބިލު ތިބޭފުޅުންނަށް މަޖިލީހުެގ އިދާރާއިން ފޮ

ނުކުތާ  އެ  އަޅުަގނޑު  ސަމާލުކަމަށް  ތިބޭފުޅުންެގ  އެބައޮތް.  ނުކުތާއެއް  ުމހިންމު  ފާހަަގކުރެއްިވ  މެންބަރުން 

ދުނިޔޭެގނައުމަށް މިހާރު  އެކަަމކީ،  އަރުވާނަން.  ފުރުޞަތު  ތިބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑު  ިގނަ ފަހު  ވަރަށް  ަގއި 

ލުއިފަސޭހަ    ވަރަށްޤައުމުތަކުަގއި ައއިޑެންޓިފިކޭޝަނެއް ބޭނުން ކޮށްެގން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި  

ބޭނުންކުރެ އެބަ  ޮގތްތައް  ބޭނުންކުރޭ.  އެބަ  ވަސީލަތްތައް  ރައްކާތެރި  ޮގތުން  އެހެންވީމާ،  އޭސަލާމަތީ   .

މިހާރަށްވު ބޮޑަށްއަޅުަގނޑުމެންނަށް  ބައެއް،  ރެ  ދިމާވޭ  އެބަ  ބޭފުޅުންނަށް  ލިބުމުަގއި  ބައެއް  ޚިދުމަތްތައް  ކަހަލަ 

ވުމުަގއި ހުރި އޮެވެގން އެ ޚިދުމަތްތަކަށް އެކްސެސް   ފައިޑީކާޑު ެގއްލި .ައއި،  ެގންފަިއ އޮވެ ހަމަވެ  ތްޑީކާޑު މުއްދަ. އައި

ރައް ޮގތުން  ފަސޭހަ ސަލާމަތީ  އެއަށްވުރެ  އެހެންވީމާ،  އެބަހުރި.  އޮޕްޝަނެއް އުނދަޫގތަކެއް  އިތުރު  އިތުރު  ،  ކާތެރި 

ހިއްސާކޮށްދެއްވުަމށް މެންބަރުން ވަރަށްބޮޑަށް   ވިފައި އޮެވއްޖެްއޔާ ެއޮގތެއް ކޮމިޓީއާއްޮގތެއް ތިބޭފުޅުންނަށް ފާހަަގކުރެ

އު އެ  އެހެންވީާމ،  އަޅުަގނޑު  ސޫއެދިަވޑަިއަގންނަވާ.  ެގންދިއުމަށް  ފާހަަގކުރައްވަމުން  ކަންކަން  ތިބޭފުޅުން  ލުން 

މިނިސްޓަރާ ިމނިސްޓަރަށާއި  ޑިފެންސް  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ފުރަތަމަ  އެންެމ  އަރުވާނަން.   ފުރުޞަތު 

އެ ޓީމަށް.  ަވޑަިއެގއންނެވި  އަޅުަގނޑު  ފަހުން  އެްއކޮށް  ޓީމަށް  މިނިސްޓަރުެގ  ޕްލޭނިންގ  މިނިސްޓްރާއި  ޕްލޭނިންގ 

މިނިސްޓްރީއެ އެހެން  އަދި  އަރުވާނަން.  މިނިސްޓްރީ...  ،އްފުރުޞަތު  އެހެންވީމާ،  (  ކޮޅަކަށްފަހު)ަވުގތު  ޖެންޑަރ 

 ެގންދަވާ! ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ކުރިައށް . އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔާ އަޙްމަދު ދީދީމާރި ައލްއުސްތާޛާ ޑިފެންސްނިސްޓަރ އޮފް މި

ރަށް ާގތް ބޭފުޅުން.  `. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ވަށާލާ ބަލާލާއިރު ހައްތަހާވެސް މި ތިއްބަވަނީ އަޅުަގނޑުެގ ވަ

އެހެންވީމާ، ނެތް.  މިތާ  މޫނެއް  ނުދަންނަ  ހަނދާންނެތޭ   ހަމަ   ނުފެންނަ،  ހަމަ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  އައިމަ  މިތަނަށް 

ކަހަލަ މިތާނެގ މީހެކޭ އަޅުަގނޑު ިމއީ. އެހާ  ޕެއް އަޅަިއެގންކަން އައިސް އިނީ. އަޅުަގނޑަށް ހަމަ ހީވާތްއެހެން ތޮ

ދެ ހުރީމަ.  އުޅެފަ  މިތާ  ެއއީ ،  ންދުވަހު  ކޮށްލިން.  ވެސް  މަޝްަވރާ  އަޅުަގނޑުމެން  ކަންތައްތަކުަގއި  ވިދާޅުވި    ތި 

ބިލާއަޅުަގނޑަށް ނޭ ތިބޭފުޅުން ޑްރާފްޓު  ޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންެގ  ބަލާލިއިރު    ުގޅޭޮގތުން  ފޮނުއްވީމަ އަޅުަގނޑު 

މަސައްކަތާ ކުރާ  ޭއގަ   އަޅުަގނޑު  ވާހަކަ  ުގޅޭ  ދެންެއއް  ލިޔެވިފައި  ސީދާ  މުޤައްރިރާއަ،  ނެތް.  ުގޅާލީަމ    ޅުަގނޑު 

މުޤައްރިރު ވިދާޅުވީ ތިބޭފުޅުންެގ ިވސްނުންފުޅެއް ހުރީއޭ އެްއ ކާޑަކުން ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހޭނެ ޮގތެއް ހަދައިދިނުން. 

އެހެންވީމަ،،  ދެން ހެނދުނު  މިއަދު  އިންޓެލިޖެންސް    އޭވިޭއޝަން  އަޅުަގނޑު  ޑިފެންސް  ބޭފުޅުންނާއި  ސެކިއުރިޓީ 

ހުރިހާ    ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއާ  ،ހުންނަވާހެޑެއްހެން   އަދި އޮޕަރޭޝަންސްެގ އެންމެ  ސަރވިސްެގ ބޭފުޅުންނާއި



 2021 ސެޕްޓެންބަރު 1                ވަނަ ބައްދަލުވުން 2ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު ޖުތިމާޢީއިއާއި ތަރައްޤީ ޤައުމީ 
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ޑީޓެއިލަށް މިބޭފުޅުން ވަޑަިއެގންދެްއވާނެ.    ދެން  ބޭފުޅުންެގ  ބާްއވާފައި އެ  ން.އެކީަގއި ބައްދަލުުވމެއް ބެއްވި  ނާބޭފުޅުން

ކާޑެއް ބޭނުންކުރެޭވ    ޑީ.ސެކިުއރިޓީ ޮގތުން ވަންނަންޖެހޭ ތަނެއްެގ އެކްސެސް ދިނުމަށް ައއިވާހަކައަކީ  އެބޭފުޅުންެގ  

 ސެކިއިރިޓީ ރިސްކްސް އޭެގ ެއކުލެވޭނެ ކަމަށް. އެއީ ހަަމ  ކަމަށް ވަންޏާ  ޑީކާޑު. ޮގތް ހަދައިފިްއޔާ، އެއް ކޮމަން އައި

ރިސްކް ބޮޑު ކަމެއް  ،  ާގތްަގނޑަކަށް ތަޅުތަނޑިެއއް ދިނުން ކަމަށް. އެހެންވީމާ، ެއ ކޮމަންލީ ކުރަން އުނދަޫގވެފައި

ޅަކު ެވސް އެބޭފުޅަކު  ކަމަށް އެބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ. އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން މީެގ ތަފުސީލުތަްއ ކޮންމެ ބޭފު

 ވިދާޅުވެދެްއވުމަށް ޓަކައި. ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު ދެއްވި ފުރުޞަތަށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފް ލް ލަޠީ ޢަބްދުލްރަޙީމްރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިޭގޑިއަ

މިނިސްޓަރ.   ޗެއަރޝުކުރިއްޔާ  ިއއްޒަތްތެރި  ެއ   ،ޝުކުރިއްޔާ  މިނިސްޓަރ  އަޅުަގނޑުމެން  މުޤައްރިރު. 

ކޮށް ބަލައިލާހެދިއިރު ެއއް ކާޑެއް ހުރިހާ ކަަމކަށް ފާހަަގކޮށްލެްއވި ފަދައިން އަޅުަގނޑުމެން މިއަށް ތަންކޮޅެްއ ތަފުސީލު

 ބެހޭޮގތުން އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް މަޝްވަރާކޮށްލާ ބަލާލައި، ހެދީ.  ބޭނުންކުރުމާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު   ވެސް  އަރިހުން  ބޭފުޅުން  ހާޒިރުެވވަޑަިއެގންނެވި  އަދި  ބޭނުން  އަހާލަން  އަރިހުން  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ެއއްެވސް އުނދަޫގ  ދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  މީޑިއާއަށް  ބޭނުން  ތިބޭފުޅުން އަހާލަން  އންފޮމޭޝަނެއް  ކަހަލަ 

ޅުަގނޑަށް މީޑިއަށް ފުރަތަމަ ފުރުޞަތު ދީފައި ފަހުން އެ  ޮއވެއްޖެއްޔާ އަ ؟ ޝެއަރކުރައްވަން ކޮމިޓީއަށް އެބައޮތްތޯ

ކޮމިޓީއާޢުމަ ނިންމާލަމުން  ފަހުން  އެންމެ  ވަރަށް    ލޫމާތެއް  މީޑިއާ  ދެވިދާނެ.  ފުރުޞަތު  ވެސް  ޮގތަށް  ހިއްސާކުރާ 

ކިހިނެއްތޯ  ލިބުން.  އެކްސެސް  ކޮމިޓީ  އެބޭފުޅުންނަށް  އެދިވަޑައިަގންނަވާ  ؟ ފެނިވަޑައިަގންނަވަނީ  ބޮޑަށް 

ފުރުޞަތު  މީޑީއާއަށް  އަޅުަގނޑު  އިޢުތިރާޟުނުކުރަްއވާތީ،  ބޭފުޅަކު  އެްއވެސް  އެހެންވީާމ،  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ފާހަަގކޮށްދެްއވީމަ އަޅުަގނޑު    ށްލޫމާތެއް އޮެވއްޖެްއޔާ ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވާ އަޅުަގނޑަޢުއެފަދަ މަ،  މިއަރުވަނީ. ދެން

ތިބޭފުޅުންެގ މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި   ހަމައަޅުަގނޑު    ، އަދިބޭފުޅަކަށް އަރުވާނަން. ދެންމީޑިއާއަށްފަހު އެ ފުރުޞަތު އެ

އިކްރާްމ   އިންނެވީ  ޢައްޔަނުކޮށްފައި  ކޮމިޓީން  އިންނެވީ،  މުޤައްރިރަކަށް  ނައިބު  ކޮމިޓީެގ  މި  ބޭނުން  ދަންނަވާލަން 

 އަށް ެގންދަާވ ޢަބްދުއްރަޙީމް. އެއީ ދިއްަގރު ދާއިރާ އިނޭގތޯ. ައޅުަގނޑު ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާ. ކުރި، ޙަސަން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފް ލް ލަޠީ ޢަބްދުލްރަޙީމްރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިޭގޑިއަ



 2021 ސެޕްޓެންބަރު 1                ވަނަ ބައްދަލުވުން 2ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު ޖުތިމާޢީއިއާއި ތަރައްޤީ ޤައުމީ 
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އަޅުަގނޑު މި ދަންނަވާލިހެން އަޅުަގނޑުމެން ބޮޑަށް ބަލާލީ އެއް ކާޑެއް ހުރިހާ ކަމަކަށް  ޝުކުރިްއޔާ އިނޭގތޯ.  އާދެ!  

ކިހިނެއްތޯމު  ބޭނުންކޮށްފިއްޔާ ައޅުަގނޑުމެންެގ ވިސްނުމަކީ،  ،  ދެން؟ ވާނީ  ވަންޏާ  ކަމަށް  ދަންނަވާލާ  ޖެނެރަލްކޮށް 

ވިޔަސް   ކަަމށް  ތަނަކަށް  ފިޒިކަލް  އަދި  އެއީ  ކޮންޓްރޯލް  އިލެކްޓްރޯނިކަލީ  ނޫނިއްވެސް  އެކްސެސް  އަދި  ޔާމު 

ެއްއ ކާޑެއް ހުރިހާ ކަމަކަށް    ަގއިޑޭޓާ ބޭސް  ނޫނިއްޔާމު ކަމަށް ވިޔަސް މިކަހަލަ ކަމަކަށް އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލަށް 

ކާޑު  ނުބޭ އެއް  ޚިދުމަތްތަކަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ކަމަށް.  ނޫން  ކަމެއް  ރަނަގޅު  އެހާ  ގޮތުން  ކުރުމަކީ ސަލާމަތީ  ން 

ވެސް    ކާޑު ލައިސަން ކާޑާ  ޑީ.ނެ ރަނަގޅު ކަމަކަށް. މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ކަމަށް ވަންޏާ އައިބޭނުން ކުރުމަކީ ވެދާ

ެއއްކޮށްލުމުެގ    ކަހަލަ ކާޑުތަކާ ތަކުން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ، މިހާރު ވެސް ބައެއް ކުރެވިދާނެ. އަދި ބައެްއ ބޭންކު  ޓެލީ

މަވިސްނުން   ކަމުެގ  ެގންުގޅޭ  އެބަ ޢުބޭންކުތަކުން  ލިބިފަލޫމާތު  އެހެންހުރި  ކޭޝްކާޑުޖެއްޔާމު  ވެއް.  ކަހަލަ  ވަންޏާ 

އަދި  ެއއީ  އެްއޗެހި ެއއްކޮށްލެވިދާނެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ދެންނެވިހެން ސެކިއުރިޓީ ޮގތުން، ެއކްސެސް ކޮންޓްރޯލް  

ށް ބޭނުން  ފިޒިކަލް ތަނަކަށް ވިޔަސް ނޫނިއްޔާ ސިސްޓަމް ކަމަށް ވިޔަސް، އޮތުމަކީ އެއީ ެއއް ކާޑުން ހުރިހާ ކަމަކަ

 ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނަގޅު ޮގތް ކަމަކަށެއް ފާހަަގއެއް ނުކުރެޭވ. 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔާ އަޙްމަދު ދީދީމާރި ައލްއުސްތާޛާ ޑިފެންސްނިސްޓަރ އޮފް މި

ހައްދަވާފަ  ، އަޅުަގނޑުމެން  ،މުޤައްރިރު ވެސް  ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް  ކުޑަ  އެބައޮތް  ެގންނެވި.  މިބޭފުޅުން  ޕެން   .

 ؟ ނުެގނެވޭ ވާލެވޭ ކަމަށް ވަންޏާ...އެހެންވީމާ، މިތާ އަޅު 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތު  ޓީމަށް  މިނިސްޓަރާއި  ޕްލޭނިންގ  އަޅުަގނޑު  ހަދާލަންދެން  އެރޭންޖްމަންޓް  މޭޒުން  އިދާރީ  އެހެންވީމާ، 

އެރޭންޖްމަންޓު؟ ދެންތޯ ދޭނަން.   އޭރުން  ފުރުޞަތު  ޕްރެޒެންޓޭޝަނަށް  ތިބޭފުޅުންނަށް  އަޅުަގނޑު  ހަދާލެވުނީމަ 

 ެގންދަވާ!  މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ކުރިއަށް ( )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު

 

އޮ އަސްލަމް  މިނިސްޓަރ  މުޙައްމަދު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  ފް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ދެން މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  އެބޭފުޅުން ،  ޝުކުރިއްޔާ  ނެންެގިވ އެސްޕެކްޓުަގއި  އެ  މާރި  ިމނިސްޓަރ  އަޅުަގނޑު 

ފަ  ސަރުކާރުެގ  ބިލު  މި  ދައްކަާވނެ.  ވާހަކަ  މަޤްތަފުސީލުކޮށް  މައިަގނޑު  ހުށަހެޅުމުގެ  މަޖިލީހަށް  ދަކީ،  ޞަރާތުން 



 2021 ސެޕްޓެންބަރު 1                ވަނަ ބައްދަލުވުން 2ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު ޖުތިމާޢީއިއާއި ތަރައްޤީ ޤައުމީ 
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ކަންކަުމަގއި  މަރުވާެގ  ވިހާ  ޮއޭވ  ވެސް  މިހާރު  ާގނޫނެއް.    ހެލްތު  ،ާގނޫނެއް  އޮންނަ  ދަށުަގިއ  މިނިސްޓްރީެގ 

  . އެ ކާޑު ޔުނިޓުން  ޑީ. ޝަނަލް އައިވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރޭ ނޭ  އެހެންނަމަވެސް، އެ ާގނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި

އެކަން ކުރަން. ޕްރެކްޓިކަލީ އެކަން ކުރަމުން އެބަދޭ.   އަސްލު  ާގނޫނީ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއްދޭ  ނީނބޭފުޅުންެގ  

ޒަމާނަކަށް    ،ދެން ހިނަގމުންދާ  ކަންކަން  ތެރެއިން  ހަމަތަކުެގ  ާގނޫނީ  ވެސް  ކަމެއް  ކޮންމެ  މިހާރު  ޒަމާނަކީ  މި 

ނެތް  އަނެއްހެނެއް  މި ބިލުަގއި  ،  ހާރު ޒަމާނަށް ފެތޭ ޮގތަށްމި،  ބޭފުޅުންެގ ާގނޫނީ ދައުރެއް ނޯންނާނެތީ  ވެފައި، އެ

މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން ނުކުރާ ކަމެއް. ހަމަ ކުރާ ކަންތައް ުމޅިން ވެސް ހުރީ. ެއކަމަކު ދެން އޭެގ ތެރޭަގއި އެބަހުރި 

ރިލީ ނެސެސަ ހެންއެޮގތަށް މީހުން ކަން ކުރަމުންކުރަމުން އައިސް ހުރި ކަންކަން ކޮންމެ،  ކުރާ ޮގތް ޒަމާނުއްސުރެ ކަން

ޕްރެކްޓިސް ކޮމަން  އެހެންވީާމ،  ިވޔަސް.  ކަުމަގއި  ނުވި  ާގނޫނީ   ާގނޫނަކަށް  އެބަހުރި.  ކަންތައްތައް  ހުރި  ޮގތުަގއި 

ދިވެހި އަންނަންޖެހޭ.  އެބަ  ެއކަންތައްތަކަށް  ރަޖިސްޓަ  ހައިސިއްޔަތެއް  ޮގތުަގއި  ޮގތާއިރައްޔިތެއް  ދިވެހި ،  ރީވާ 

؟ އަންނަންޖެހޭ ޮގތާއި، ވިހެއީމަ ކޮންތާކަށް ކޮން އިންފޮމޭޝަނެއްތޯ ދާންވީ  ޓުެގ ސެޓްފިކެރައްޔިތެްއެގ އުފަންދުވަހު 

ބޭރު މީހަކު ؟ ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ހުރެއްޖެއްޔާ ެއކަން ވާންީވ ކިހިނެއްތޯ؟ ކޮން މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއިތޯ އެ ދާންވީ

ކިހިނެއްތޯ ވާންވީ  ެއކަން  ެވއްޖެއްޔާ  ާގނޫނީ މިކަންތައްއެހެންވީމާ،  ؟ ދިވެއްސަކަށް  ޓަކައި  ކުރުމަށް  ތައް 

؛ ފެނޭބިލަކު ނުއެއް  ށް މިމަށް ޓަކައި މި ބިލު ހުށަހެޅިފައި މިއޮތީ. އަޅުަގނޑައޮތުއޮނިަގނޑެްއެގ ތެރެއިން ާގނޫނެއް  

ެއއް ނޫން ކާޑަކުން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާ ވާހަކަ  ޑީ.ފަހުން އިއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު ފައްޓަވަމުން ވިދާޅުވި ސިންަގލް އައި

މީގަ އަޅު މި ދައްކަނީ.  ފަރީދާ  ، ހުރި ކަންތައްތަކަށް. ދެންއި  ަގނޑު  ބިލަށް  އައި،  މި  ކާޑު   ޑީ. ދެން ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ނަ ސައިކުރާ  ފެށީއްސުރެ  ދެންޢީހަދަން  ފަރީދާއަކީ.  ބޭފުޅެއް  އުޅުްއިވ  އަރިހުަގއި  ވަރަށް ،  މު  މިކަމަށް  ފަރީދާ 

ޑިޖިޓަލް މީޑިއާަގއި މިކަން ކުރަްއވާ ޮގތް ނޭނިގދާނެ. އެއްކަލަ  މިޒަމާނުެގ  ނެއްހެން  އަމޮޅުވާނެ. ފަރީދާ ފަހަރެއްަގއި  

ކަމުެގ ބޭސިކްސް އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ އެްއވެސް  ޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ، ފަރީދާއަށް ވުރެ ރަނަގޅަށް މިއެކަމަކު އަ

އަސްލު   ދެންމިހާރު  ނުހުންނާނެ  ބޭފުޅަކު  ޓޫލްއެއް ،  ރާއްޖެއަކު.  ޑިޖިޓަލް  މޮޅު  ކިތަންމެ  އަދި  ނޭނިގ  ބޭސިކްސް 

ައޅުަގނޑު އަހަ.  އްޔަސް ނޭނޭގނެ ކަެމއް ކުރާކަށެ ބޭނުންކުރި ދަންނަވާލާނަން.  އި  އުޅޭ މިސާލެްއ މީަގ  އިއާންމުކޮށް 

ނުން ވެސް ޤީހަމަ ޔަށްުވރެ  ންޓަ، އެފިޝެކޮށްސިލޯނު މީހުން މިހާރު ވެސް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ވުރެ މާ އެފިޝެންޓު

ފައިލު ހަމަ  އަދިވެސް  ެގންުގޅޭނީ  އެމީހުން  ެގންުގޅޭ.  ެގއްލުވާނުލައި  ބޭސިކްސް    އިފައިލުގަ އެްއޗެހި  އެ  ެގންުގޅޭނީ. 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި   ހުންނަނީ.  އެހެންވީމާބޭސިކްސްދަސްވެފައި  މީެގ  ،  ،  ރަނަގޅަށް  ފަރީދާއަށް  ވަރަށް  ބޭސިކްސް 

އެނިގަވޑަިއަގންނަވާނެ.  ފަރީދާއަށް  ވެސް  މައްސަލަތައް  ހުރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިހާތަނަށް  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ. 

ފަރީދާ އެބައޮތް ދެްއވާފަިއ ައޅުަގނޑަށް ކޮޕީެއއް މި ބިލުަގއި ހުރި ބައެއް ކަންކަމުެގ ތެރެައށް ފަރީދާމެންނަށް ފެންނަ  
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ހިއްސާކޮށްފައި ޮއތް ކަމެއް. ކޮށްފައި ހުރީ އެ  މެންޓްސް. ައޅުަގނޑަކަށް ނޭނޭގ މި މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއަށް  ބައެއް ކޮ

. ބައެއް ކުދިކުދި  ގައިއަޅުަގނޑު އެ ބަލާލިއިރު އެައކު ވެސް ނެތް އެހާ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ައސްލު  ،ދެން؟ ދެއްތޯ

ަގއި އުފަންވާ ކުދިން އުފަންާވ  އަންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭ  މި  ފަށައިަގންނަމުންއި  މީަގ  .މައްސަލަތައް އޭެގ ތެރޭަގއި ހުރީ

ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  ެއއީ  ފަރީދާ ވިދާޅުވަނީ  ދެން،  ލުތައް ކަނޑައެޅުން.  ސޫތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާ ުގޅޭ އު

ބާރާތުެގ ކަންތައްތަްއ  ޢިއެކަހަލަ ކުދިކުދި ، އެހެންވީމާ،  ދިވެއްސެްއެގ ދަރިއެއް ެވއްޖެްއޔާ ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއި ވިޔަސް 

އަޅުހު މިކަމުގައި  މުޤައްރިރު  ަގނޑުރީ.  ފަރީދާ  ބިލާ،  އެދެން  ޑީ.އެން.ާއރު  މި  ދެކޭޮގތްުގޅޭޮގތުން  މިކަމާމެދު  ،  ެގ 

ވާހަކައެއް ކޮމެންޓްސްތަކުެގ  ހުރި  މިހެން  މުހިންމު  ވަކިވަކި  ީމެގ  ވާހަކަ  ނޫން.  ކުރަންޖެހޭ ސަބަބުެގ  މިކަން  ކަމާއި 

ޔަ ށް ހަމަ ވަރަށް މުހިންމު ބިލެއް. އެހެންވީމާ، އިްއޒަތްތެރި  ނުން ވެސް މިއީ މިވަުގތަޤީދައްކާލަން. މި ބިލު ހަމަ 

 ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. . ފަރީދާ މިއަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުެވދެއްވާ ަގއިއެކީ މުޤައްރިރުެގ ިއޒުނައާ 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރީދާޢާއިޝަތު ފަކްޓަރ ެގ ޑިރެޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންޑިޕާ

عليكم އަސާސީ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބޭނުމަކީ، ޑިޕާޓްމަންޓް   .السالم  ޙަޤީޤަތަށް ދަންނަވަންޏާ މި ބިލުެގ އެންމެ 

ީވއިރު ވެސް، ައޅުަގނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ެގންދަނީ   37ޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އުފެދިެގން  އޮފް ނޭ

ްއވެސް ކަހަލަ ާގނޫނީ ބާރެއް ނެތި. މިކަމުގެ  އެ   ވެސް،  ުގޅޭޮގތުން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށް ވާއިރު  ކޮންމެ ރައްޔިތަކާ

ބަޔަކަށް ވާއިރު މަ  ، ހަނޑުމެންނަށްސަބަބުން އަޅުަގ ާގނޫނީ  ައޅުަގނޑުމެން    ،ަގއި މިހާރު ދެން ދިވެހިންނަކީ ވަރަށް 

ހަމަ  މިސާލަކަށް ފޮޓޯ،  އިންނަންޖެހޭ  ކާޑުަގއި  މިސާލެއް.  ކުޑަކުޑަ  ފޮޓޯޖަހާއިރު  ،  ވަރަށް  ކާޑުަގއި  ފިރިހެނެއްެގ 

އެ ފިރިހެނެއްކަންފަތުަގއި  ނެތިއޭ  އެްއޗެހި  އެ  ނުާވނެއޭ.  ލަިއެގން  އެްއޗެހި  ނޭފަތުަގއި  ފޮޓޯ   ެގްއޗެހި،  ެވއްޖެްއޔާ 

ހުންނަންޖެހޭނީ. އިސްތަށިަގނޑު ދިުގ ކަމަށް ވިޔަސް ކުރިމައްޗަށް ބާލުވާފައި އޮެވެގންނުވާނެއޭ. މިކަހަލަ ކޮމެންޓެއް  

ާގނޫނެއްގަ  ކޮން  ބުނާނެ  އޮތީއިދޭއިރަށް  ައޅުަގ؟ ހޭ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ނޑުމެންނަށް  މިއީ  ހަމަ  މިކަން 

ހުރަހަކަށް  ބޮޑު  ކަންތައްތަ އިނޭގތޯ  ވޭ  ވަރަށް  ދެންކަމިކަހަލަ  ެއއާ،  ކީ.  ހަމަ  މީހަކު އަދި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއކީ 

  މު ިވއްޔާނޫނީ  ރަށެއްެގ ެގއެްއަގއި   ރާއްޖޭަގިއ މީހުން ދިރިއުޅޭ،  ކާޑެްއ މިހެދެނީ އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓެްއ ހަދައި

ދިރަޖިސްޓަ  ތަރެއްގައިދަފު މިހާރު  ކުރެވުނީމަ.  އެއްރީ  މި  މާވާ  އުފަންވީމަ  ިގނައިން.  ވަރަށް  ހަމަ   މައްސަލައެއް 

ރަޖިސްޓަހަދައި އުފަންދުވަހުެގ  ސެޓްފިކެޓަދެނީ  އުފަންދުވަހުެގ  އުފަންވުމާކާރީއަކާއި  މިއީ  ދެޭވ  .  އޭނައަށް  އެކީަގއި 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ހުށަހެޅީމާ  ހަދަން  ކާޑެއް  ތީނަ ޖެހޭ  ސުވާލުކުރަން  އެބަ  ޑޮކިއުމަންޓަކީ.  ތޯ  ެގެއއްަގއި  ކޮން 

ތިއޮތީރަޖިސްޓަ އޮންނާނީ.  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައި  ރަޖިސްޓް،  ރީނޫންހޭ  ދުވަހުެގ  އުފަން  ބޮޑަށް އެއީ  ވަރަށް  ރީ. 
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ނޫނެއްަގއި އޮެވެގން  ާގތީ ކޮން    އޭއަހަރުންނަކަށް ނޭނެގ  އީތިބުނެފާނެ  ވެސް    ުގޅިެގންކިޔައިދެން އެބަޖެހޭ. ހަމަ އެއާ

ތި ގެއެއްހޭ  ާގ  . އީޖައްސަންޖެހޭ  ސުވާލުތައް  މިހާރު  މިކަހަލަ  އާދޭ. އެބަވަރަށް  ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫނީ 

ޙަގައިމަސައްކަތު  އުފަންވީ،  ކުއްޖަކު  އަޅުަގނޑުމެންނަކީ  މަރުވުމާއް ޤީޤަތުަގއި  ދޭންޖެހޭ   ސުރެްއ  ޚިދުމަތް  ހަމައަށް 

ެއކަމަ ައޅުަގނޑުމެން  ާގމިކަހަލަ    ކުބައެއް.  ތެރޭަގއި  ހުސްކަމެއްެގ    މިދެންނެވީ  މަސައްކަތްކުރާތީނޫނީ 

ބޮޑަށް ވަރަށް  ހަމަ  ދަތިތަކާ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ  ފަހަރަށް  ިގނަ  މީެގ  ވަރަށް  އެއީ  އެންމެ   ކުރިމަތިލާންޖެހޭ. 

މުާގމު  ހިންމު އެންމެ  ބޭނުންވި  އަޅުަގނޑުމެން  ދެންހިންނޫނަކަށް  ސަބަބަކީ.  ވަނަ   2002ނޫނަކީ  ާގމި    ،މު 

ެގނަާގައޅުަގނޑުމެން    ފެށިެގން  ންއްސުރެއަހަރު ވުޖޫދަށް  މިހާ  ،  އަިއސް  މަސަްއކަތްކުރަމުންޓަކަިއ    މަށްއުނޫނެއް 

ދެން ފޯރާވަރުވީ.  މި  ިމހިސާބަށް  ކިރިޔާ  އަދި  ބައެއްިއ  މީަގ  ،ހިސާބުން  ހުންނާނެ  ކަހަލަ  ައޅުަގނޑުމެން 

ހުށަހަޅާފަ،  ކޮމެންޓްސްތައް ފެނުނު ބައެއް ކޮމެންޓްސްތައް މިއަށް  ދެންއަޅުަގނޑުެމންނަށް  ޮގތުން ދެން ާގ،  .  ނޫނީ 

ތިބޭފުޅުންެގ ެއްއވެސް އިތުރު ،  ނޫނު ފަރުމާ ކުރަންޖެހުނު ސަބަބު. ދެންާގއަޅުަގނޑު މިދަންނަވާލީ އަޅުަގނޑުމެން  

ިވއްޔާ ވަރަށް ރަނަގޅު އެ ސުވާލެްއ  ކަމަށް ވަނީ  އެްއޗެއް ޮއޅުން ފިލުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާއިތުރަށް  ސުވާލެއް ނޫނީ  

މި ޓީމަށް ފޯރުކޮށްލަ ދިނުން.    ދިނުން. ނޫނީ އަޅުަގނޑުމެންހަމައަށް ފޯރުކޮށްލަ  އަޅުަގނޑާ  ހަމަ  ނޫނީ އެ އެއްޗެއް

 ބޭނުން.   މުހިން މު މިހިސާބަށް ެގންނަން ޖެހުނު ނީޖެހުނު ނޫ އުފައްދަން ނޫނު އަޅުަގނޑުމެންާގމިދެންނެވުނީ ހަމަ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ! ެގންދަވާށްއަފަރީދާ. މިނިސްޓަރ ކުރި ޝުކުރިއްޔާ

 

އޮ އަސްލަމް  މިނިސްޓަރ  މުޙައްމަދު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  ފް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

އި އެބަހުރި ފެނިަވޑަިއަގންނަވާނެ ބިލުަގ  ވީމަބައްލަވާލެއް  މި ބިލު،  މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު އްޒަތްތެރި  އި ޝުކުރިއްޔާ  

ކަުއންސިލްތަކާއިއާރާ. އެން.ޑީ ރަށްރަށުެގ  ވޯރކާސް   މިނިސްޓްރީ  ހެލްތު،  އި  ހެލްތް  ުގޅުންއާއި  ވަރަށް   މި .  ހުރިާއ 

 ހޭ ކަންކަން.ޖެސެންޓަރުން ކުރަން  ހެލްތު.  ވޯކަރސް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  ނޫނުަގއި ރިފަރކޮށްފައި ހުންނާނެ ހެލްތުާގ

ދޭސަ  ހެލްތު ކުރަންތަން  ރވިސް  ރިޕޯޓިންގ ކަންކަން  ޖެހޭތަނުން  ިވހާަގއި  .  އަދި  މިހުރިހާ    ވެސް  ފޯމާއި  މަރުވާ 

ުމަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް  ްއވުމިކަން ކުރެ  ތިބޭފުޅުން  ބޫލުކުރަނީަގއެްއޗެްއ ވާހަކަ މިދަންނަވަނީ. އަޅުަގނޑު  

ތެރޭަގިއ  މީެގ  ،  ބޫލުކުރަނީ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތުަގއަޅުަގނޑު  ދި  ، އަެއކީަގއި  ަގއި އިންނެވީމަ އަޅުަގނޑާނމިތާ
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ބޮޑަށް  ވަރަށް ހެލްމިނިސްޓްރީ  އޮފް  ކުރަ ތާ    ކަމެކޭ.  އްވަމަޝްވަރާ  ވިހާ  މިހާރުއަދި  ންޖެހޭނެ  މަރުާވ    ވެސް 

ހެލްތު އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޮވޭކަންކަމުަގއި  ދައުރެއް  އެްގޒިސްޓު  ެގ  މިހާރު  ބޭފުޅުންެގ  ތެރެއިން. ނޫނެްއެގާގވާ  ެއ     

މި ވާހަކަ  ކަންތައްތަކުެގ  އޭެގތެރެއިން  ބަޔާންކުރެވިފަ  އެހެންވީމާ  އެބަހުރި  އެހެންާގނޫނުަގއި  އަޅުަގނޑު    ،ވީމާ. 

އެ  ބޫލުކުރަނީަގ އެކީަގއި    ބޭފުޅުންނާ  ތިބޭފުޅުން  ކަމެކޭ.  އްވުން  ކުރެ  މަޝްވަރާމި  ވެސް  ރަނަގޅު   އަދިެއީއ 

އެވާހަކަ  އި  އެކީަގ  އަޅުަގނޑުމެންނާ އެރީ  ހިތަށް  އަޅުަގނޑު  އެހެންވެ  ިއނޭގތޯ.  ނަމަވެސް  ވަކިން  ނޫނީ 

މިއަދު  މޭދަންނަވާލާނަ ޑިފެންސް  .  އޮފް  ހެލްތު،  އިންނަވާފައިމިނިސްޓަރު  އޮފް  އަޅުަގނޑަށް   މިނިސްޓަރ  ނެތީމަ 

 މިވާހަކަ މިދެންނެވުނީ. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

މިނިސްޓްރީ ހޯމް  ހެލްތު  އަށްއަޅުަގނޑުމެން  މިރަށް  މިނިސްޓަ  ވެސް  އެދިެގން  ބައްދަލުކޮށްލަން  .  އުޅެނީ  ވެސް 

ނިންމާލުމުެގ ކުރިން ހަމަ   މި ބިލުއަދު ވަޑަިއެގން ނުެގންނެވުނީ. އަޅުަގނޑުމެން މިނިސްޓަރުެގ ަވުގތު ހުރި ޮގތުން މި

އިނޭގތޯ. އަދި   ޔާލު އަޅުަގނޑުމެން ހޯދާނަންޚިބޭފުޅުންެގ    ންސް އަދި އެރން ހުރި ހުރިހާ ުވޒާރާެއްއެގ ކޮންސަުގޅު

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީެގ    ވެސް އިތުރަށް  ފަހުން ޔުނިޓުެގ.ައއިެވސް،  ވެސް  ކާޑު  ކަމެއް  ޑީ  ބޭނުންސާފު    ކުރަން 

ައޅުަގނޑުމެން   ބޭފުޅުންެގ  ވިޔަސް  ވެސް  އެހީތެރިއެ  އެ  ކަމަށް  ކުރީަގއި  ނިންމާލުމުެގ  އަޅުަގނޑުމެން   އެދޭނަން. 

އިރާދަކުރެްއވިްއޔާ   ނެތިއްޔާ  ؟މާ އެއްޗެއް ދަންނަވަން އެބައޮތްތޯޢުޝުކުރިްއޔާ. ނި.  ހުރިހާ ދިމާލަކަށް ޓަޗްކުރާނަން 

 ެގންދަވާ ޢަބްދުއްރަޙީމް.ށްއަޓޭޝަނަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. ކުރި އަޅުަގނޑު ޑިފެންސް ބޭފުޅުންނަށް ޕްރެޒެން

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޔާ އަޙްމަދު ދީދީމާރި ައލްއުސްތާޛާ ޑިފެންސްނިސްޓަރ އޮފް މި

އުޅުނީ  އަޅުަގނޑު މިތި،  ދަންނަވާލަން  މަޑުކޮށްލައިެގން  އެ އަޅުަގނޑުމެން  ޕެން   ފުޅުންބޭ  ބީ  ހަނދާންނެތިެގން 

، އަކީ މިހާރުهللاީވ. ނަސްރުބަލައިވަޑައިެގންފައި   އެބޭފުޅާ   އެވަޑަިއަގތީ. އެކަމަކު އިން ދަ މީން ޓައިމް    ނުލައްަވއޭ މި

ލެފްޓިނެންޓް   އެކީަގއި ެއ އިންނެވި  އާهللاސްރު އަކީ ޭއވިޭއޝަން ސެކިއުރިޓީެގ ކޮމާންޑަރ. އަދި ނަهللاކާނަލް ނަސްރު

ބުޝްރީ ބޭފުޅެއް. .ޑީ.އެން.އެމްށް  ކޮމާންޑަޭއވިޭއޝަން  އަކީ  ކާނަލް  ހުންނަ  ކުރެވިފައި  އެސައިން  ހަމަ  އެފުން 

 ކުރަނީ އެހާއިރަށް ނަޒުވާން ަވޑަިއަގންނަވާނެ ކަމަށް އެހޯޕްފަހު އަޅުަގނޑު މިކަފުޅަށްހަދެބޭފުޅުންެގ ވާ   އެ  ،މާއެހެންވީ

 ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހިއްޕަަވއިެގން. އާދެ.
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  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 هللا. ެގންދަވާ ނަސްރުށްއަޝުކުރިްއޔާ ކުރި  !އާދެ

 

އޭވިޭއޑމޯ  / ކޮމާންޑަރ  ފޯސްެގ  ޑިފެންސް  ނޭޝަނަލް  ސެކިއުލްޑިވްސް  ކޮމާ ޝަން  ނަޞްރުންޑު  ރިޓީ   هللاކާނަލް 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދީއިބްރާހީމް މަޖު

عليكم  މެންބަރުން.    .السالم  ކޮމެޓީެގ  އަދި  މުޤައްރިރު  ސެކިއުރީޓީެގ  އިްއޒަތްތެރި  އޭިވއޭޝަން  އަޅުަގނޑުމެން 

މިކޮމާންޑު ބަލަހައްޓަމުން  ފަރާތުން  ނޭ  ެގ  ކްރިޓިކަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގންދަނީ  ތަކެއް. ނުވަތަ އެހެން ޝަނަލް 

މު ދަުއލަތުެގ  ދަންނަވާނަމަ  އަދި ންހިޮގތަކަށް  މިެގންދަނީ.  ބަލަހައްޓަމުން  އަޅުަގނޑުމެން  ތަންތަން  މު 

ފާހަަގކޮޮގޚާއްޞާ އަޅުަގނޑު  އެއަރޕޯޓުތެްއަގއި  އަޅުަގށްލަން  ބަލަހައްޓަމުން  ނތައް  ެގންދާ.ޑުމެން  ،  ދެން  މި 

ތަންތަން ބްރީޗްވުމަށްފަހު ވަރަށް   ސެކިއުރީޓީައކީ އެ  އެ،  ތަކުެގ ސެކިއުރިޓީއަށް އަޅުަގނޑުމެން ބަލާއިރުަގއިއެއަރޕޯޓު

  ފާހަަގކޮށްލަނީ މި  ެއންމެ ބޮޑު ސަބަބެއް ކަމަށް ައޅުަގނޑު    ެގބޮޑެތި ނުރައްކާތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ތަންތަން. އެއީ މި 

ބޭ މިެގންދަނީނުމިތަންތަން  ބޭނުންކުރަމުން  އުމުތަކުެގ  ޤައެކި  ،  ންކުރަމުން  އެހެންވީމާ ރަްއޔިތުން  ،  ެގންދަނީ. 

މި ެއކް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިންފްރާސްޓަކްޗަރތަކުަގއި  ކްރިޓިކަލް  ކޮން ސެދެންނެވި  ޮގތެްއަގިއ  ޚާއްޞަޓްރޯލް  ސް 

ބޮޑު އިތުބާރު  ވަރަށް  ެގންުގޅެންޖެހޭ ސިސްޓަމަކީ  ދެން،  ނިޒާމުަގިއ  ވާންޖެހޭނީ.  ރަނަގޅު ސިސްޓަމަކަށް  ،  ވަރަށް 

ކާޑެއް  މީެގ އަންނައިތުރުން ސްމާޓް  ތަޢާރަފްކުރެިވެގން  ޚިދުމަތްތަކެްއ  ،  އިރުަގއިއަޅުަގނޑުމެން  ިގނަ  ކާޑަކުން  އެްއ 

އަންނަކަހަލަލިބޭ އަޅުަގޮގތަށް  ނުވަތަ  ކޮންޓްރޯލް  އެކްސެސް  ޮގތަށް  މިދެންނެވި  އޭެގތެރެަގއި   މި ޑުމެން  ނ އިރުަގިއ 

އެކްސެސްވުމަށް    ބަލަހައްޓާ އިންކަލްތަންތަނަށް  ޭއެގތެރޭަގއި  ފީޗަރސް  އަޅުަގނޑަށް  ބޭނުންކުރާ  ެވއްޖެއްޔާ  ކިުއލޭޓް 

އަންނާނެ. ލިބިެގން  ވަރުެގ ެގއްލުންތަކެއް  ނުކުރެވޭ ދައާހީވަނީ އެތަކެތި ބްރީޗްެވެގން ދާއިރުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް އި

ކޮމެޓީގެ   ،އެހެންވީމާ ވިސްނާމިކަމަށް  މެންބަރުން  ވަރަށް    އަދި   މުހިންމު ވަޑައިެގންނެވުމަކީ  ސަބަބަކީ  ކަމެއް. 

ސިސްޓަމްތަކުަގއި ބްރީޗްނުކުރެވޭ   އެ،  ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުރި މިބާވަތުެގ ސިސްޓަމްތައް   ެގއުމުތަކުޤަމިހާތަނަށް އެކި  

އެތައް ބަިއވަރު ހުރަސްތަކެއް އެހެން ޮގތަކުން  ،  ވަރު އެއް ނެތް. އެތައް ބައިޮގތަކަށް ސިސްޓަމްތަކެއް ތަްއޔާރުކުވިފަ 

އާޚިރުަގއި  ،  ނަމަވެސްފަޔަރ ވޯލްތަކާއި މިހެން ޮގސް އެކި ކަހަލަ އެްއޗިހިތައް ލެވިފައި އެބަހުރި. ެއހެން،  ބުނާނަމަ

ފަރާތްތަކުންބްރޭކް  އެްއޗެހި  މި ޓެކްނިލޮޖީއަ  ެގންދަނީ  އެ  ކުރާ  ބޭނުންކޮށްެގ  ށްފަހުެއްއ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ން  އަނެއް 

ައޅުަގ  ،ކުރަމުން. އެހެންީވމާކަން  އެކަން  މި،  ންެގ ސިސްޓަމްސްތައްމެޑުނ މިފަދަކަމެއް އަޅުަގނޑުެމން ކުރާއިރުަގއި 

ކިހާ   އި،ކަމާ  ފަހުރިރޭވިޓަކަިއ ހެދޭ ސިސްޓަމްސްތައް އާރކިޓެކްޗަރ ނުވަތަ އޭްއޗިހިތަްއ    ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް
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ެއއްޗެއް ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ލެވެލެއްަގއި    ހާކި،  ސްޓްރޯންގ  ބެހެއްޓޭ  އެްއޗެ  ކަމާއި،  މެއިންޓެއިންކޮށް  ހިތަްއ  މި 

މިކަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރުމަށްފަހު  ކަމައަިއޑެންޓިފައި  ދުނިޔޭެގހަލަ  އެހެންވެ  ޖެހޭނީ.  ވިސްނާލަންވެސް   ކަށް 

،  ސްޓްރޯންގކޮށް  މިކަހަލަ ސިސްޓަމްތަކެއް މިހާ  ައޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ނެތޭ  އެއްއުމުތަކުަގއި އަދި ޤަކުރިއަރާފައި ހުރި  

އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އްޞަޚާ ކްރިޓިކަލް  ކޮންޓްރޯލް  ،  ޮގތެްއަގއި  އެކްސެސް  ސިސްޓަމެއް އެތަންތަނުަގއި   މިފަދަ 

އެހެންވީމާ  ޓްއިންކަލްކިއުލޭަގއި  ތެރޭ ބޮޑަށް  ،ކުރެވޭނެ.  ވަރަށް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް    އަޅުަގނޑުމެން   މީ 

،  އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް މިކާޑުެގ ޒަރީޢާއިން،   އެހެނިހެން ކަންތައްތައްނޫން އަޅުަގނޑުމެން  އެހެން؛ ވިސްނާލަންޖެހޭ

އިންޓްރޮޑިއުސްބައެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ސާރވިސްތައް  މި .  ކޮށްލެވިދާނެކަހަލަ  އެކްސެސް    އެކަމު  ދެންނެވިހެން 

 ނޑަށް ހީވަނީ.  ހެން އަޅުަގބޮޑު ކަމެއް ވުރެކަންތައްތަކަކީ ކުރެވޭ ވަރަށް އްޞަޚާ ކަހަލަކޮންޓްރޯލް

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:  ސަން ބުޝްރީނަން ޙަޓު ކާމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްެގ ލެފްޓިނެން

عليكم   ދެްއވީތީ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އިތުރުކޮށްލާނަން ކޮމާންޑަރެގ އެ  އްވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ފުރުޞަތެ   .السالم 

ވާހަކަފުޅަ އަޅުަގނޑުމެން  ށްދެއްކެވި  މިހިޚާ.  ހެދިފައި  ދާއިރާެގ  އޭިވއޭޝަން  ސެކިއުރިޓީޚާ  ރި އްޞަކޮށް    އްޞަކޮށް 

ގަ   ނީނޫ،  ރެިގއުލޭޝަންތަކަކީ މި  ހުރި    ުގޅިފައި  އާއެކްސެސް  ހެދިފައިހުރި  މި  ރާއްޖޭަގއި  ވާއިދުތަކަކީ 

އިންޓަރނޭޝަނަލް  ށްރެގިއުލޭޝަންތަކަ ނޫން.  އެއްޗެއް  ހުރި  ބިނާވެފައި  ައއިކާއޯޚާ  ،އެކަނި  ،  ގެ އްޞަކޮށް 

ެގ ރެގިއުލޭޝަން ބުނާޮގތުން . އައިކާއޯ ފަނާކޮށްއޮތޯރިޓީެގ ރެިގއުލޭޝަނަށް ބި  ސިވިލްޭއިވއޭޝަން  ރނޭޝަނަލްއިންޓަ

ެއްއވެސް ތަނަކަށް ެއކްސެސްވެޭވ މީހަކަށް ވާން މިއްޞަކޮށް އެއަރޕޯޓު ޚާ   އެ،  ޗެކްކުރެވި   ޖެހެނީ ބެކްރައުންޑު  ެގ 

ޑީ އެޮގތުަގިއ ބޭނުން ކުރަން .ނޭޝަނަލް އައި ވީމާ،  މީހަކަށް ވާންޖެހޭ. ެއހެން  ވަރުއެތަނަށް އެކްސެސް ދެވޭ،  މީހާެގ

ދެއްވިއްޖެފުރު ދެންމަެގ  ،ނަމަޞަތު  އެބައޮތް  ފުރުޞަތު  ޮގތަށްއެ  ކޮމާންޑަރ    އިެއ  އެ    ފާހަަގކުރެއްވި  ެވސް 

ދެން އެއާެއއްކޮށް  ،  ބްރޭކްވުމުެގ.  ޚިދުމަތްތަކަކީެއއަރޕޯޓުހަމަ  މިހުރިހާ  އެއް  ެގ  އަހަރަކު  ދެ  ވެސް  ނޫނީ  ފަހަރު 

އެއް ކުރެވޭކަެމއްއައިކާޯއއިން  ފަހަރު  އަހަރުން  ޚާ.  އޮޑިޓެއް  މިޮގތަށް ދެން،  ރިލޭޓެޑް  ސެކިުއރިޓީއާ  އްޞަކޮށް 

ޕާސްެގ   ކޮމާންޑު ޓްރޯލަކޮންއިޝޫކުރެވޭ  ސެކިއުރިޓީެގ  ޭއވިއޭޝަން  ޖެހޭ  ެގ  ކީ  ހުންނަން  ދަށުަގއި  ކަމެއް. ބެލުމުެގ 

އެ އެހެން   ފަރާތަކުން  ބޭފުޅުން    އިތުރު  ެއ  ޮއވެއްޖެނަމަ  ބްރީޗެއްވުުމެގ  ަގކޮންޓްރޯލް  އެީއ  ވެސް  ޮގތުން  ބޫލުކުރާ 

ހައިޕްރޮބަބްލިޓީ  ،  ފުރުޞަތު ބޮޑަށް  ެއޮގތަށް ،  ެއހެންވީމާކަމެއް.    ވަރަށް  ކާޑެއް  އެްއވެސް  ދެވޭ  އެކްސެސް 

ރޕޯޓުން މިދެވޭ އެހެނިހެން  އަ ންޑްކުރާކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު އެބޮޑަށް ރިކޮމެވެސް އެހާމެން  ބޭނުންކުރުމަކީ އަޅުަގނޑު
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، ހަމަ ކުރުމުެގެގ މަތިން އެކަން  މަޝްވަރާ ެއއްކޮށް  ކާ  ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކައެ  ރވިސްތައް މިހާރު ސިސްޓަމަށް  ސަ

 ކުރަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ލުބޫަގެވސް  މެންައޅުަގނޑު ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށްއެ 

 

 ށްފަހު( ކޮޅަކަ)ވަުގތު 

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނެންޓް އަޙްމަދު ނަޒްވާންނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްެގ ފަސްޓް ލެފްޓިމޯލްޑިވްސް 

  ؟ށް ދަންތޯއަ މިހާރު އަޅުަގނޑު ކުރި !އާދެ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ެގންދަވާ! ! ކުރިއަށް އާދެ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  ނެންޓް އަޙްމަދު ނަޒްވާންނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްެގ ފަސްޓް ލެފްޓިމޯލްޑިވްސް 

ޑީ ކާޑާިއ  .ޝަނަލް އައިނީ ނޭމި ކުރެވެ  މި މާނަ  ންޭއތި  ވަން  އަޅުަގނޑަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އޯލް ކާރޑްސް އިން

ހުރިހާ  އެއީ  ދެން އެހެނިހެން ކާޑުތައް  ،  ޑެބިޑް ކާޑު، ޑްރަިއވަރސް ލައިސަންސް،  ދެންތަްއ.  ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން ކާޑު

  ންނަށްމެއަޅުަގނޑުއި  އޭގަ   ،ވެސް ހިމެނޭ ޮގތަށް. ދެން  ކާޑު  މީެގ ތެރޭަގއި ޕާސްޕޯޓު،  އެްއޗެއް އެކައްޗަކަށް. ދެން

  ުގޅިފައި އިންނަ އެްއޗެއް ކަމަށް  ސިސްޓަމްތަކަކާ  . އެއީއެކަނި ކާޑެއް ނޫން އަނެއްހެން ބުނަންޏާ ކާޑަކީ ހަމަބެލެވެނީ  

އެހެންވީމާ ޑޭ  ،ވާތީ.  ބަިއވަރު  މީެގބޭޓާވަރަށް  އެހެންވީމާ  އެބަ  ތެރެއިން  ސްތަކެއް  އެއްޗެއް  ، އާދޭ.  ލިންކް ހުރިހާ   

ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަވެެގން ދާނެ ބޭނުންކުރާ  ،  ފައިދާތަކަށް ބަލާއިރު،  ވީމަ މިވާޮގތަކީސިސްޓަމް ތްރޫކޮށް.  އެ    މިވަނީ

އެހެނިހެން ޮގތްޮގތަށް.    ޓްރެކްކުރެވޭނެ ޓްރާންސްޕޮޓޭޝަން ސިސްޓަމް ތެރެއިންނާ  ސްޑިވިޖުއަލް ންއި  ،މީހާއަށް. ދެން

ެއަގ ދެކޮޅު އި  އެއީ  ެގއްލުން  ފައިދާ.  އިންނާނެ  އިންނާނެ  ެވސް  ކޮ.  ެވސް  ރެޑިއުސްވާނެދެން  ،  ދެން  .ސްޓް 

މިޓިޭގ އަންނަންޏާ  ތެރެއިން  ޕާޓްނަރޝިޕެއް  ޕަބްލިކް  ޕްރައިވެޓް  ފީޗަރސްތައް  ވަރަށް    ޓުސެކިއުރިޓީސް  ކުރެވޭނެ 

އެއީ  ބޮޑަށް ކޮ ދެން ކޮސްޓް.  ބޮޑަށް ޑޭޓާފައިދާ.  ަވރަށް  ބަލާއިރު  ވަރަށް  ވޭ.  ތައް ރިސްކަށް އެބަލެންސްއަށް  އެއީ 

ޑޭޓާ ޑޭޓާ.  ތަކެއްބައިވަރު  އެއްނުވާނެ  މިއެހެންނޫނިއްޔާ  ެއހެންވީމާއެއް  ތަކެއް  ބޭސްތަކާިއ  ޑޭޓާ  ،ކުރެވެނީ. 

ޓްރާންސް ައއުމުެގ    ސްޓަމުތައް ސި  ސެކްޝަންފައިނޭންޝަނަލް  ެއޓޭކެއް  ސައިބަރ  ކުރާއިރު  ލިންކް  ފުރުޞަތު  މި 

އެޑްާވންޓޭޖު  ސްކާޑް  ލްމަލްޓިޕަ،  ދެންބޮޑުެވެގންދޭ.   އެބަހުރި  ތަކެއްހުރުމުެގ  އައި.  ވެސް  ކާޑު    ޑީ.މިސާލަކަށް 
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ެވސް   ތައްއެކަހަލަ އެޑްވާންޓޭޖު.  ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް އެބަދެވޭ  ފައި ވެސްެގއްލުނީމަ ދެން ލައިސަންސް ކާޑު ދައްކާ

އަޅުަގނސް  ސިސްޓަމް  މެންނަށްއަޅުަގނޑުއި  މީަގއެހެންވީމާ،  ެގއްލިެގންދާނެ.   ނެތި  ޮގތެއް  އިން  ޑު  އާކިޓެކްޗަރ 

ނުކުރަން  ރިކޮމެ ދެންންޑެއް  ދާކަށް.  އައި  ،މިއަށް  ކާޑާއި. ނޭޝަނަލް  ލައިސެންސް  ،  ޕާސްޕޯޓާއި   ،ޑީ  ޑްރަިއވަރސް 

ަގވަރމަންޓު ެއއީ  މީަގ  ސްކާޑް   ޑްއިޝޫ   ކާޑު  ހެދުން.  ބައިވަރު ސުވާލުތަކެއް  ،  ވެސްއި  ެއކަްއޗަކަށް  ވަރަށް  ދެން 

ޑީޓެއިލްތަކެއް   ،އެބައިން ކުރާނީ.ރ  ތޯކޮން  ެއްއޗިހިތައް ސްޓޯ  ސްޓޯ  އަިއޑެންޓިފިކޭޝަން  ކުރާނެތޯ.  ރބައިޔޯމެޓްރިކް 

ދެން،  ދެން އިންނާނީ.  ފީޗަރސްތަކެއްތޯ  ސެކިއުރިޓީ  މީހުންނަށް  އި  މީަގ،  ކޮން  ބޭނުންކުރާ  ހަމަ  ވެސް 

ެގން  ހުޅުވިފުރުޞަތު    ށްއިތުރުކުރުމަ  ވުރެކުޑަވެެގން ދާނެ. ސެކިއުރިޓީ ފީޗަރސް މިހާރަށް  ސްޓު ކޮ  .ފަސޭހަވެެގންދާނެ

ދެން ޑޭޓާ،  ދާނެ.  ފުސެންޓަރަލް  އުފެދުމުެގ  ަގވަރމެންޓު  ރުޞަތުބޭސްއެްއ  އެބައިން  ޭއަގޑޭޓާ  ވެސް  ިއ  ބޭސްކޮށް. 

ޕްރޯސް އެންޑް ކޮންސް ޑޭޓާ،  ވެސް އެބައިން  ލިބޭނެ    ެވއްޖެއްޔާ  ވެއްޖެއްޔާ އެ ކޮމްޕްރޮމައިޒް  އެއްބޭސްެއއީ އެއް 

ެގއްލިެގންދާ    އެއީ ެގއްލުންތަކަށް ބަލާއިރު މިހާރަށްވުރެ،  އިރުއަށް ބަލާކޮންސް،  އެބަ އިތުރުވެެގންދޭ. ދެންތައް  ޑޭޓާ

ވެސް ސައިބަރ އެޓޭކްސްތަކަށް ހުޅުިވެގން   ީވމަ އަނެއްކާބޭސް ލިންކު ޑޭޓަ  ،ެގ ރިސްކް ބޮޑުެވެގންދޭ. އެހެންވީމާޑޭޓާ

 ލިބޭ   ޮގތުން ިގނަ މަޢުލޫމާތުބެހޭ  ިވެގންދޭ. މީހަކާެއބަ ހުޅު  ތެރޭއެީއ ސައިބަރ ކްރައިމް،  އެބަދޭ. ައއިޑެންޓިޓީ ތެފްޓު

  ެވސް   ކުރީގައި،  މީހަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވިެގން އެބަދޭ. ދެންހެން  އެ  ންވަރަކަށް އޭނަެގ އަިއޑެންޓިޓީ އެސިއުމްކުރަ

  ޑީ.އިނޭޝަނަލް އަ  ،ތައް ެގއްލިެގން އެބަދޭ. ދެންސްއެޑްވާންޓޭޖަތައް ހުރުމުެގ  ސްކާޑް  މަލްޓިޕްލް ،  ދެންނެވި ފަދައިން

  ޑީ . އަޅުަގނޑަކަށް އެހާ ރިސްކީ ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ. އެއީ އައިއި  މީގަ ،  ފަދަ ކާޑުތައްކާޑާއި ޑްރަިއވަރސް ލައިސެންސް

ޑޭޓާ އިން  އޯލްރެޑީ  ސިސްޓަްމަގއި  ކާޑުަގއި  ކާޑު  ލައިސަންސް  ހަ   ިގނައިން  މިހުންނަނީ.  އެކަނި މަެވސް 

މިކެ އެހެންވީމާ  ޓަަގރީސްތަކެއް  މިހާރާ އެރިސްކް    ،އިތުރުަވނީ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތަށް  ރިސްކެއް   މިނިމަލް 

     ފެންނަނީ. ޝުކުރިއްޔާ. ބަލާފައި 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:  ސަން ބުޝްރީނަން ޙަޓު ކާމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްެގ ލެފްޓިނެން 

ބޭނުން އެޑްކޮށްލަން  އެްއޗެއް  އައި  އަޅުަގނޑު  ނޭޝަނަލް  ދެކެވޭ.އިނޭގތޯ.  ވާހަކަ  ކާޑުެގ  ދެންމެަގިއ    ެގމީ  އިރުޑީ 

ދެއްކެވި   މުޤައްރިރު ވާހަކަފުޅު  ފުރަތަމަ  ކަންނޭނެގ  ހަމަ    ވެސް  އިރުވެސް  ވާހަކަ  މިފާހަަގކުރެއްވި  ،  މުއްދަތުެގ 

ޑޭޓު ސްޕަޔައެކް މިހާރު  ރީ  ވާހަކަ.  ދެވޭ   ެވސް  އެއަރޕޯޓުަގއި   އްޞަކޮށްޚާެގ  ޚިދުމަތް  ބައެއް،  އިރުމި  ފަހަރު  ހަމަ 

އެ  ޅުަގނޑުމެންނާއަ އެކް  ކުރިމަތިވޭ  ބަ ވެސް  ހަމަ  ބޭފުޅުން  ކާޑު  ސްބައެއް  ހުންނަ  ހިއްޕަަވއިެގން  ޕަޔަރވެފައި 

  ޕަޔަރީ ޑޭޓު ސްއެކް  ްއެގއިންނަ ކާޑެެމންޓުން އިޝޫކޮށްފައި  އްޞަކޮށް ަގވަރ، ޚާކާރުންެއކަމަކު ސަރު .  ވަޑައިަގންނަވާ
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ޚިދުމަތް ދެވޭ ޮގތަކަށް ނޫން  ެއ  ެގ ތެރެއިން  ލު ސޫއުއޮންނަ    ފަހު އެ ޕަޔަރވުމަށްއެކްސްއެ    ،ންނަ ކާޑެއް އޮޖެހިފައި  

ެއީއ  އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ    ، ދިނުމުެގ ދަތިތަކެއް ހުރޭ. އެހެންވީމާ  އެލުން  މާ، އެ އުސޫއަސްލު. އެހެންވީ   އޮންނަނީ  މި

 ފާހަަގކޮށްލީ. ޝުކުރިއްޔާ.  ވީމަ،އެހެންކޭ. ޖެހޭ ވަރުެގ ކަމެވެސް ެއއަށް ވިސްނަވާލަން ކޮމެޓީންއަސްލު މި 

 

އޭވިޭއޑމޯ  / ކޮމާންޑަރ  ފޯސްެގ  ޑިފެންސް  ނޭޝަނަލް  ސެކިއުލްޑިވްސް  ކޮމާ ޝަން  ނަޞްރުންޑު  ރިޓީ   هللاކާނަލް 

  ވާހަކަދެއްކެުވން: ދީއިބްރާހީމް މަޖު

عليكم  ެއޑްކޮށްލާނަން  ައޅުަގނޑު   .السالم  ެއއްޗެއް  ކުޑަ  އާންމު.  ވެސް  ކާޑުތަްއ  ެއއީ  ސްމާޓް  ޮގތެއްަގއި 

ެވެގންދާ ކާޑައިންޓްރޮޑިުއސް  ސްމާޓް  ެގއްލޭ  އިރުަގއި  ފަސޭހައިން  ަވރަށް  ެއއްޗެއް.  ެގއްލޭ  ފަސޭހައިން  ވަރަށް  ކީ 

ެއއީ. ސޮ،  ދެން  އެްއޗެއް  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  އިތުރުން  ބައެއް އިންޓަރނޭޝަނަލް  ހުރި  އިކޮށްފައިޭއެގ 

އަޅުަގނޑުމެން    ށުންދަޭއެގ    ، އަދިކޮންވެންޝަންތަކާއި   އޯ މިސާލަކަށް އަިއކާ  ން،ބަެއއް ެއއްޗިހި  އި،ތަކާ ޝަންކޮންވެން

ންޓް  ތީެގ ތެރޭަގއި ދެންމެ ލެފްޓިނެމިތަކެ  އި،ޭއިވއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮްގރާމާދަ ނޭޝަނަލް ސިވިލްއިނހަދާފައި މި

ބުޝްރީ   މެންޑޭޓުއެ  ކާނަލް  އެ  ފާހަަގކުރެއްވިހެން  ޑިސްޕްލޭ  އެބަކުރޭ  އެބަޖެހޭ. އިކާޑަކީ  ވާން  ކާޑަކަށް  ބަލް 

ހުރި  ،އެހެންވީމާ ޑިޒައިންކޮށްފައި  މިހާތަނަށް  ކާޑު  ސްމާޓް  އެިގނަ  ކާޑުތަކަކީ    އިރުަގއި  ހުރި  ޑިޒައިންކޮށްފައި 

ެއއްޗި ޑިސްޕްލޭ ނޫން. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށްއިބަލް  ައޅުަގނޑުމެންނަށް ނުކުންނާނެ ވަރަށް   ެވއްޖެއްޔާ  އްސެއް  ިމވެސް 

ޭއެގ އިތުރުން    އަނެއްކާ،  ކަމަށް ވެއްޖެއްޔާ. ދެން  އިބަލް ކާޑަކަށް ނުވާއެއީ ޑިސްޕްލޭ  ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ެވެގންދާނެ

މިކަހަލަ ކަެމއް ވާއިރުަގިއ ެއއަންނަނީ ،  ެގއްލި ،  އް ވެއްޓި ނަމަވެސް ކާޑެ ދެންނެވިހެން މީހެއްެގ އަތުން އޮޅިެގން  މި

އެ ބްރީޗްެވެގން  ކަމެއް  ބްރީޗްވެެގން    ހުރިހާ  އެްއޗެއް  ހުރިހާ  ހުރިހާ   އެއަންނަނީ.  އޭެގތެރެއިން  އަންނަނީ. 

ކްރިޓިކަލް އިންފޮމޭޝަން ިގ  ބަލަހައްޓާމި  އަޅުަގނޑުމެން  ،  ތަކާއި  ވަރަށް  ޮގސް  މިހެން  އެކްސެސްއާ  ނަ ތަންތަނުެގ 

އެންމެ ކާޑަކުން ވަރަށް ިގނަ   ، ެއއް ކާޑަކުން ެގއްލިެގން މިލިބޭ  ،. އެހެންވީމާެއ ދަނީބްރީޗްެވެގން    ކެއްކަންތައްތަ

ޑޭ އަޅުަގނޑުމެންެގ  ކުރެިވ  ެއކްސެސްވެ ޓާކަންތައްތައް  ބަދަލުކުރެވި  އޭެގ،  ބޭސްތަކަށް  ަމޢުލޫމާތުތައް  ،  ހުރި 

ކަންތައް،  ހެކްކުރެވި  ިގނަ  ވަރަށް  އެހެންވީމާމިކަހަލަ  ެވެގންދާނެ.  ބޮޑަށް   ،ތައް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން 

  ތައް.ކަން މި ބޫލުކުރަންަގކަމަށް އަޅުަގނޑު  ފެކްޓަރއެއް ޖެހޭ ކުރަންކޮންސިޑަރ

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ރިޔާސަތުން

 ! ެގންދަވާށްއަކުރި .ންދެން މެންބަރުންނަށް ފުރުޞަތަށް ހުޅުވާލާނަ އަސްލަމަށް ފުރުޞަތެއް އަރުާވފައި އަޅުަގނޑު
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އޮ އަސްލަމް  މިނިސްޓަރ  މުޙައްމަދު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  ފް 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ފާހަަގކޮށްލަން އަޅުަގނޑު  މުޤައްރިރު.  އިްއޒަތްތެރި  އެހާ،  ޝުކުރިއްޔާ  ބިލުަގއި  މި  ބޮޑު   އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ރާއްޖޭެގ މީހުން ވީހާ   އިމި ބިލަކީ އަސްލުަގ،  ޑުކާ  ސިންަގލްއި  އަސްލުަގ  ނުފެނުނު  އްރެލަވެންސްެއއް އަޅުަގނޑަކަށެ 

ކަނޑައެޅުމަ،  ބަދަލުކޮށް   ސެޓްފިކެޓު  ،ރީކޮށްރަޖިސްޓަ ،  ރިޕޯޓުކޮށް  މަރުވާ ުއސޫލުތަކެއް  ުގޅޭޮގތުން  އޮތް  ށް  އެކަމާ 

ދެން އައި،  އެްއޗެއް.  ެގންުގޅޭ  އެ  ކާޑެްއަގއި  ވާހަކަ . ސިންަގލް  ެގންުގޅުމުެގ  ތި ،  ޑީެއއް  އެދުމަކީ  އަޅުަގނޑުެގ 

އެްއ  ޞަދަކީ އެ އަދި ރެފަރެންސެއް ެގންނެވި ކަމުަގއި ިވޔަސް މި ބިލުެގ ަމއިަގނޑު މަޤްއިން  ބޭފުޅުން މި ބިލުެގ ތެރެ

މިހިރީ މަުގމައްޗަށް  އި  އަޅުަގނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން. މީަގވުން  ރެއްނުކުއިނޭގތޯ. ެއ މިކްސް  އި  ނޫނޭ އަސްލުަގ

އޮ ވިހާފައި  ނަަގިއެގން  ކުއްޖަކު  ފެނިޖިއްޔާ  ރަޖިސްޓަްއވާ  ކިހިނެއްތޯ  ރީއޭނަ  އެ   ،ކުރާނީ  ތާރީޚު  ވިހޭ  އޭނަ 

 ،އެކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް މިހާރު ާގނޫނެއްަގއި ނުހުންނާތީ  ، ތޯ ޖައްސާނީއިއޭނަ ކޮންތަނެއްގަ   ،ކަނޑައަޅާނީ ކިހިނެއްތޯ

އެ ،  ނަން ބަދަލުކުރަން ހަދާނީ ކިހިނެއްތޯޓުަގއި އޮތް  ސެޓްފިކެ  ތުރބަމީހެއްެގ  ،  ައޅުވަންހަމައަކަށް    ތައްއެ ކަންތައް

ވާހަކަތަކެ  މިއިމީގަ ކޭ  ޒާތުެގ  އަސްލުަގ  ެއއްކަލަ  އިހުރީ  މިދަނީ  ފޯކަސްކުރެވިެގން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އެހެންީވމާ،   .

ބިލުެގ އޮބްޖެކްޓިްވއަށް ފޯކަސްކޮށް މި ބިލު    މި  ސިންަގލް ކާޑަކުން ހުރިހާ ސަރވިސްެއއް ދޭ ވާހަކަ. އެހެންވީމާ،

 ޝުކުރިްއޔާ. . ދެްއވުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެންއިއްލަވަ ބަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތަ މެންބަރުންނަށް  ދެން  ށްއިްއޒަތްތެރި  ހުޅުވާލާނަން.  ފުރުޞަތު  ައޅުަގނޑު  ފުރުޞަތަށް ،  އެދެން 

އަޅުަގނޑު ތަރުތީބުން  އަޅުަގނޑު  އެދިަވޑަިއަގންނަވާ  އަރުވާނަން.  މުނަ  ފުރުޞަތު  ހަވާލުކުރާނަން ޤައިބު  އްރިރާ 

ނަ ނޯޓުކުރަްއވަން.  މުފުރުޞަތު  ެގންޤައިބު  އަރުވަމުން  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  ތަރުތީބުން  ދެްއވާ  ދާނީ. އްރިރު 

އެދިވަޑައިަގންނަވާ ފުރުޞަތަށް  ނަ  އެހެންވީމާ،  ކަށަވަރުކުރައްވާތި  އަމިއްލަފުޅަށް  މެންބަރުން  މުހުރިހާ  އްރިރު  ޤައިބު 

.  އާދޭ ފުރުޞަތު ނޯޓު ކުރިކަން ނޭނގި   ިގނަފަހަރަށް  ވަރަށް   ފަހުން ޝަކުވާ.  ފުރުޞަތު ނޯޓުކުރެއްިވކަން ިއނޭގތޯ

ފުރަތަމަ)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   އަޅުަގނޑު  ފުރުޞަތުއެހެންވީާމ،  ނަ    އަޅުަގނޑުެގ  މުއަރުވާނަން  އްރިރަށް.  ޤަ އިބު 

ނަ އަރުާވނަން.  ފުރުޞަތު  ެމންބަރަށް  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ބާރަށު  އަޅުަގނޑު  މުއެއަށްފަހު  އްރިރު ޤައިބު 

 ! ެގންދަވާކުރިއަށް 
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 ން:ކަދެްއކެވުކްރާމް ޙަސަން ވާހަރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އި އްަގދި

މު ޝުކުރިއްޔާ  އާދެޤައާދެ!  ބައްދަލުވުިމ  ައޅުަގނޑުމެންެގ    !އްރިރު.  ވިސްނުން  ފުރަތަމަ  ައޅުަގނޑުމެންެގ  މުަގއި 

ވަރަށް ތަޖުރިބާހުރި ވަރަށް މުހިންމު  އި  މި ޤައުމުަގ،  މިވަުގތު އަޅުަގނޑުެމންނާ ހަމައަށް މި ބިލު އައުމުންބެހެއްޓީ  

ނުވަތަ   ވިޝަން  3ދެ  ބޭފުޅުންެގ  ެއ  ބައްދަލުކޮށް  ޓީމާ  އެ  އަދި  މިނިސްޓަރުންނަށް  ތި  ،  މިނިސްޓްރީެއއްެގ 

ބޭރުގައި  ޖޭގައިބޭފުޅުންނަކީ ރާއް ވާތީވެހަމަ  ެވސް    ވެސް އަދި ރާއްޖެއިން  ބޭފުޅުން ކަމަށް    ، ވަރަށް ތަޖުރިބާކާރު 

ކޮށްލައެްއވެސް ،  ވިޝަން ފުރިހަމަ  އިތުރަށް  ބިލު  މި  ިވސްނުމެއް  ައއިޑެންޓިޓީާއ  އި  ކަހަލަ  ރައްޔިތުންެގ  މި  އަދި 

ުގޅިފައިވާ ނިޒާމަކީ  މިއަދުެގ  އަދި  ވާތީވެ،  ކަމަށް  ހުރި  ވާތީވެ  ުގޅިފައި  ކަހަލަ  އެްއވެސް  ެގތިބޭފުޅުން  ،ނިޒާމަކަށް 

އޮތް އަޅުަގނޑުމެން   ނަމަޚިޔާލެއް  އައުމުން  ބިލެްއ  ހަމައަށް  ައޅުަގނޑުމެންނާ  ެއއީ  ދެްއވުމަށް.  މިއަށް  ޚިޔާލެްއ  އެ 

ޚިޔާލުތައް ހޯދަން  ހޯދަން.  އެބަ  އެބަ  ވެސް  ޚިޔާލު  ޚިޔާލު    .ރަްއޔިތުންެގ  އަޅުަގނޑުމެން  ދިމާލަކުން  އެބަ  ހުރިހާ 

ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓަކައި. ބަެއއް ބިލުތައް އެބަހުރި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެެގން    ހޯދަން އެއީ ބިލެއް އިތުރަށް 

އެްއވެސް ޝައްކެއް ނުކުރަން.    މެންފަރީދާެގ ތަޖުރިބާއާ ދޭތެރޭަގއި އަޅުަގނޑު  ވެސް ޮގއްސަ. އަޅުަގނޑު ޑީ.އެން.އާރު

އަދި  ޝައްކެއް ނުކުރަން.  މެން އެްއވެސް  ެވސް އަޅުަގނޑު ފުރިހަމަ ބިލެއްކަމާ ދޭތެރޭ އަދި މި ބިލަކީ މިހާރަށް ވަރަށް 

އުނދަޫގތައް ބޮޑެތި  ހުރީމަ  ވަރަށް  ެގނައީ  ކަންވެސް  ބިލު  ެއްއވެސް    ެވސް  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ދޭތެރޭަގިއ  ެއއާ 

ނަމަވެސް ނުކުރަން.  މިނިސްޓްރީތަކެ  މެންއަޅުަގނޑު  ،ޝައްކެއް  މުހިންމު  ހަމަ  މިއަދު  މިސާލަކަށް  ،  އްހިތަށްއެރީ 

ހޯމް މިނިސްޓްރީ އެ ބޭފުޅުންެގ ވެސް ޚިޔާލު ައޅުަގނޑުމެން    އަދި  ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީ، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ

މި  ެއޮގތުން    ހޯދާނަމޭ  އެހެންވީމާ،  ކުރުމަށް.  ފުރިހަމަ  އިތުރަށް  ތެރޭަގިއ  ޙަޤީޤަތުަގިއ  ބިލު  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ދެންތި  މަޝްވަރާކުރެވުނީ   ބައްދަލުކުރަން.  ކާޑަކީ ،  ބޭފުޅުންނާ  ސިންަގޕޫ،  ޙަޤީޤަތުަގއި  މިސާލަކަށް  ށް ރަމިއަދު 

ަގޕޯރ ރައްޔިތުންނަށް ެއބަ ލިބޭ އެ ބޯޑަރ ކްރޮސް ވެސް ސިން  ެއއަރޕޯޓުަގއި  ރުވާނަމަ، ސިންަގޕޫ  ށްބަލައިފި ކަމަ

ސިންަގޕޫ ބޭނުންކޮށްެގން  ެގރުކުރުމަށް  ކާޑު  އައިޑެންޓިޓީ  ޮގތަ.  ެއ  ޮގތް  އެހެން  ދެންމެ   ށް،އަދިވެސް 

ިވދާޅުވި ބޭފުޅަކު  ުގޅުވަ   ހެންއެމް.އެން.ޑީ.އެފްެގ  ކުރެވޭނީ.  އިޙަޤީޤަތުަގއި  ބޭނުމެއް  މީެގ  ވަކިން ލެވުނީމަ  ހަމަ  އަދި 

ޮގތުަގއިކާޑެްއެގ  ޑީ. އައި ޮގތުަގއި އަދި އޮތުމަކުންނެްއ އޭ     ައޅުަގނޑުމެން   ؛ބޭނުމެއް  ެގއޮތުމަކުން ނުވަތަ ކާޑެްއެގ 

ހެންނެއް ެވސް އަޅުަގނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ އެ ބޭފުޅުންެގ ވިސްނުމެއް ހުރި  އެްއޮގތަކަށް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ތެރޭގައި

އަދި ކާޑެއް ައޅުަގނޑުމެން އަތުަގއި އޮތް    .އިލްގަ އުޅެނީ އެކި ލެވެމިއުރިޓީ  މިސާލަކަށް ސެކި   ،އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް

 . އެބަ ެގންުގޅޭ   މިސާލަކަށް ބޭންކް ވެސް ދެ އޯތެންޓިކޭޝަން،  ޓޫ ފެކްޓް އޯތެންޓިކޭޝަންެވސް  ކަމުަގއި ވިޔަސް  
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ނުވަތަ ޕްރިންޓް  ފިންަގރ  ނުވަތަ  ޖަހަން  ޕިންއެްއ  އެބަޖެހޭ  އަދި  ލައްވާފައި  ފޭސްކާޑު  ލެވެ،    ެއކި  ެގ  ލް އޭެގ 

ހަދާއިރުގަ  ކާޑެއް  މިަވުގތު  އެހެންނަމަވެސް،  ެގންުގޅެނީ.  މި  ތި އި  އޯތެންޓިކޭޝަން  ވިސްނުމެއްތޯ  ކޮންކަހަލަ  ެއ 

ހިއްސާކޮށްލުމަށް ޙަޤީޤަތުަގއި    ހަމަ ައޅުަގނޑުމެންނާއެއް  އެ   ނަމަހުރި  އެްއވެސް ކަހަލަ ވިސްނުމެއް؟ ބޭފުޅުންެގ ހުރީ

ބައް ދެކެުވނީ.  މިއަދުެގ  ވާހަކަ  ތެރޭަގއި  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅު ދަލުވުން  ެއކަން  ައޅުަގނޑު    ަގނޑު،އެހެންވީމާ،  ދެން 

ެގންުގޅުްއވި އެ  ވެސް  އެމް.އެން.ޑީ.އެފްިއން  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ހަމަ    ވިސްނުމުަގއި  މައިަގނޑުޮގތެްއަގއި  މިކަން 

 ނޭގތޯ. ފާހަަގކޮށްލީ އިއެކަން މުހިންމު ކަމެއްހެން ހީވާތީވެ އަޅުަގނޑު ހަމަ  ށްލުމަކީފާހަަގކޮ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެއްކޮށް  ނިމުނީމަ  މެންބަރުންެގ ސުވާލުތައް  ހުރިހާ  އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  ބޭފުޅުންނަށް  ވަޑަިއެގންނެވި  އަޅުަގނޑު 

އަރުވަން ޢަބްދު.  ޖަވާބު  އަޙްމަދު  ެމންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ކަންނޭނެގ.  ފަސޭހަވާނެ  ެއޮގތަށް  ހީވަނީ  هللا އަޅުަގނޑަށް 

 ! ެގންދަވާކުރިއަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  هللاޙްމަދު ޢަބްދުބާރަށު ދާއިރާެގ މެންބަރު އަ

ތި ބޭފުޅުންނާ މިތަނުން ބައްދަލުވުމަކީ .  އިނޭގތޯ  ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަދި ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރ  ޝުކުރިއްޔާ

ައޅުަގނޑުމެން ދެން  ނަށްއަބަދުވެސް  އަރި،  އުފަލެއް.  މިނިސްޓަރުެގ  ދެ  ޓީމުެގ  ހަމައެއާެއކު  ވަޑަިއެގންނެވި  ހުަގއި 

ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން މި މަސައްކަތް ،  ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަން. ދެން

މަޖިލީހުެގ ކޮމިޓީއެއް  ދެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެގންދެވެނީ  ތަރައްޤީ.  ެއއްކޮށްލައިެގން  މި  ޤައުމީ  ކޮމިޓީއާިއ    އެއީ 

ެގންދިއުަމށް  އިޖުތިމާޢީ ކުރިއަށް  މި މަސައްކަތް  ފަރާތުން  ދެ ކޮމިޓީެގ  މިދަނީ.  ކޮމިޓީ އެއްކޮށްެގން  ،  ދެން   މިއަދު 

ލަން ފުރުޞަތެއް ލިބުނު ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންެގ ބޭފުޅުން ތަްއޔާރުކުރަްއވާފައި އޮތް ވަރަށް  އަޅުަގނޑަށް ބަލާ

ޑޮކިޔުމެންޓްސްތަކެއް  އަސްލަމް،  ދެން.  ތަފުސީލު  ހެލްތުދެންމެ  ފާހަަގކުރެއްވިހެން  ވެސް  ދަށުަގއި     މިނިސްޓްރީ 

ބެލެހެްއޓުމުެގ   މަރުވާ  ވިހާ  މަިއަގނޑު    ބަޔަށްއޮންނަ  ހަިއސިއްޔަތެއް  ދެންާގނޫނީ  ދެވެނީ.  މި  ،  ޮގތެްއަގއި 

ފުރިހަމަ އިތުރު  ވިސްނުމަކަށްވީ   އޭެގތެރޭަގއި  މައިަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޓަކައި  ެގނައުމަށް  މިސާލަކަށް ،  ކަމެއް 

ހުޅުވަން ވެއްޖިއްޔާ ހަމަ ޑޮކިޔުމަންޓްސް އެތައް ބައިވަރު މަޢުލޫމާތު ފޯމްތަކާ އެއްޗެހި   އްމިހާރު ބޭންކް އެކައުންޓެ

ޑީ ކާޑުން އެ  .އެްއކަލަ ައއި  ންލަހިފައިެގން ޮގސް މިދޭ ދިނުން ހުއްޓުވާ  ލިހިފަިއެގން ކަރުދާސް ބަންޑެއިެގން  ފުރަ

އެކަހަލަ މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ބެހޭ  އެހެނިހެން   ކަށް،ޮގތަ  މީހަކާ  އަދި  ވިޔަސް  ހައްދަން  ޕާސްޕޯޓެއް  މިސާލަކަށް 
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ވާހަކަ.  ކޮންޓްރޯލްެގ  ފާހަަގކުރަްއަވއިފި ެއކްސެސް  ،  ދެން.  ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ވިޔަސް މަިއަގނޑު ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި

ހަމަ،  ދެން ަގއަޅުަގނޑު  ކުރަމުންދާ   ކަންތައްތަްއ  ިމކަހަލަ  ޤައުމުތަކުަގއި  ބައެއް  ދުނިޔޭެގ  ބަލައިލިން  ވެސް  އިުމ 

ދެންމެ އި  ބަލައިލިއިރުގަ .  ޮގތަށް އަދި  ކުރޭ.  އެބަ  ކަންކަން  މި  ޮގތްޮގތަށް  ތަފާތު  ޤައުމުތަކުަގއި  އެކި  ދުނިޔޭެގ 

އިނޭގތޯ   އިލްަގކިއުރިޓީ ލެވަލް އެބަހުރޭ އެކި ލެވެރާމް ވެސް އެ ފާހަަގކުރެްއވި ޮގތަށް ސެއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ިއކް

ސް ލިބޭ ޮގތަށް ނޫން މި ބައެއް ތަންތާ މިހުންނަނީ  އަދި ކާޑު ލިބުނަސް މިދެންނެވިހެން އެކްސެ،  ދެން.  ހިފަހައްޓާފަ

ިމއޮތީ،  ދެން  .ބައްޓަންކުރެވިފަ ވެފައި  ިވސްނުމަކަށް  މަިއަގނޑު  ޚިދުމަތްތަކެއް،  އަޅުަގނޑުެގ  ިގނަ  ިމ   ވީހާވެސް 

ެއ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް އެނިގ އެ ހުރިހާ އި މި ބިލު ފުރިހަމަވެެގންދާއިރުގަ ދެން އެ ، ޑީ ކާޑާ ުގޅުވާލީމަ ކޮބަިއތޯ. އައި

ޭއަގ ފުރިހަމަވެ  އިކަމެއް  ބިލު  އިތުރަށް  ޮގއްސިްއޔާ  ލުއިތަކެްއ    ހިމެނިެގން  ވެސް  ފަރާތަކަށް  ހޯދާ  ޚިދުމަތް  އަދި 

އަޅުަގނޑު ކަމަށް  ފަދައިން  މި  މެންނަށްލިބިެގންދާނެ  ފާހަަގކުރެްއވި  ކާނަލް  އެްއކަލަ  ދެންމެ  ަގބޫލުކުރެވެނީ.   

މީަގ ނޫނޭ  ލިބުމެއް  އެކްސެސް  ކޮންމެހެން  ތެރެއަށް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރެގ  ސެކިއުރިޓީ  ެއކަމަކު    އި،ނޭޝަނަލް 

އައީ ހޯދުން  ޚިދުމަތް  ޮގތްތަކަކަށް  މައިަގނޑު.ލުއިފަސޭހަ  މީެގ  އޮތުމޭ  ބޭނުންކޮށްެގން  ކާޑު  ބޭނުޑީ  ، ދެންމަކީ.   

ޕޭމަންޓް   އިލެކްޓްރޯނިކް  ެގންދޭ  ެއބަ  މަސަްއކަތްކުރަމުން  މަޖިލީހުަގއި  މިހާރު    ބިލެއްސިސްޓަމްެގ  އަޅުަގނޑުމެން 

ސޮއި.  ވެސް އިލެކްޓްރޯނިކް  ަގބޫލުކުރުން  ހަމަ  ަގބޫލުކުރުން  ،ވެސް  އެޕްލިކޭޝަންސްތައް  ެއއަށް    ،ިއލެކްޓްރޯނިކް 

މިހެންވީމާ ދިނުން.  ހައިސިއްޔަތު  ޤައުމުތަކާ   މި،  ާގނޫނީ  އެހެން  ދުނިޔޭެގ  މި  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން    ކަންކަން 

ޮގތްތަކަކަށް ލިބެއި  ފައި ހަމަކުރަމުންދާއިރުަގއި  ހަމަެއއްގަ އެއް ިގނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ވީހާވެސް ފަސޭހަ  ެގން  ވީހާވެސް 

އައިޑެންޓި.  ދިއުން ބޭނުން    ޓީއަދި  އޭެގ  ބޮޑަށް  ވުރެން  ވަރަށް  ބޭނުންކުރާ  މިހާރު  ޚިދުމަތް  ކާޑަކީ  އޭެގން  ހިފޭ 

ވެސް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ދެންމެ ފަރީދާ  މި  ހަމަ  ،  ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިެގންދާނެ އެްއޗަކަށް ވުން. ދެން  ހޯދުމުގައި

ރީ ކޮންމެވެސް ތަނެްއަގިއ ވެފައި އޮތުން ކަހަލަ  މީހަކު ރަޖިސްޓަ،  މިނިސްޓަރ އަސްލަމް ވެސް އެ ފާހަަގކުރި ޮގތަށް

ރަޖި މީހާ  ާގނޫނަކުން ކަނޑަެއޅިފަިއ އޮތުންސްޓަނޫނީ އެ  ޮގތެއް  ެގންދާނެ  މަރުޙަލާތައް  މިކަހަލަ ،  ކަހަލަރީކުރުމުެގ 

ކަންތައްތައް އަސާސީ  ވަރަށް  ނުލިބި  ބައިވަރު  ހައިސިއްޔަތު  ާގނޫނީ  މިހާރު  އެބަހުރި  ހުރި.ވެސް  އެ      ދެންމެ 

ން އަދި މި އެކި ޮގތް ޮގތަށް ބޭނުންކުރުމުެގ ކާޑު ހަދަމު  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އަހަރު ވެެގން މިދަނީ    37ފާހަަގކުރި ޮގތަށް  

ހަދަމުންސެޓްފިކެޓު އެ އި  ދާއިރުގަ .  މިހެންދާތާ    ވާހަކަ  ޮގންޖެހުންތަކުެގ  ދިމާވާ  ބޭފުޅުންނަށް  ވިދާޅުވީ.    ެއ 

އެ   ށްމޫނުމައްޗަ ވައްޓާލިޔަސް  ފޮ  އީއިސްތަށިަގނޑު  ޮގތަށް  ނޭނޭގ  ޮގތުން ކާކުކަން  ާގނޫނީ  ޖެހުނަސް  ނަަގން  ޓޯ 

ބުނުމުެގ.   އިދޭށޭދަހަ  އެ ިއސްތަށިަގނޑު ނަާގފައި މޫނު ފެންނަ ޮގތަށް ކާކުކަން އިނޭގ ޮގތަށްއެކަން ކުރެވޭކަށް ނެތޭ

ކަމަށް   ފައްތާލެވޭނެ  ނިޒާމަކަށް  ރަނަގޅު  އަދި  ޮގސް  ފަސޭހަެވެގން  ކަންތައްތަކެއް  ބަިއވަރު  އެކަހަލަ  އެހެންވީމާ، 
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ސުވާލުކޮށް ހަމަ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ަގބޫލުކުރަނީ.  ޮގތަށް  އަޅުަގނޑު  ފާހަަގކުރެއްވި  ތި  ދެންމެ  ބޭނުންވޭ  ލަން 

ހިފެހެއްޓުނަސް ވީހާވެސް ިގނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ިމއަށް  އި  ލެވަލްގަ ެއކި  އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލު އަދި ައޅުަގނޑުމެންނަށް  

ބޭނުންކޮށްެގން   ކާޑު  މި  ޮގތަށް  ުގޅުވާލަިއެގން  ކޮބައިލިބޭ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  އެ،  މިހާރުއޭ  ބާ ހެދުމުަގއި  ކްސެސް ދެން 

މައްސަލަ ލައިސަންސް  މިސާލަކަށް  ދޫކޮށްލެވިދާނެ.  އަޅުަގނޑަށް  ބޭންކް ިއެގ  ކޮންޓްރޯލް  އަދި  ބޭނުންކުރުން  ބަދަލު 

ޕާސްޕޯޓު އަދި  ހޯދުމަށް ބޭނުންކުރަނީ  ޚިދުމަތްތަްއ    ހައްދަން  ޚިދުމަތް  ެއކަހަލަ ބައިވަރު  ބޭނުންކުރަނީ. އެހެންވީމާ، 

ބޭނުންކޮށްލަ ކާޑު  އަިއ.ޑީ  މި ހަމައެކަނި  ޮގތަކަށް  ކޮށްލެވޭނެ  ބަދަލުަގިއ  ދިއުމުެގ  ހިފައިެގން  ފޯމްތައް  މި  އިެގން 

އަޅުަގނޑު މަިއަގނޑުޮގތެއްަގއި އެނިގލަން ބޭނުންވާ  އީ  އެ،  ާގނޫނަށް މި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުމާ ދޭތެރޭަގއި ކޮބައިތޯއޭ

 ކަމަކީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަހުން   އަޙްމަދުެގ  ހުރީ  ނޯޓުކުރެިވފައި  މިހާރު  ދާއިރާެގ  އަޅުަގނޑަށް  މުޙައްމަދު  ިއއްޒަތްތެރި  އިހަވަންދޫ  މެންބަރު 

ރަޝީދު.  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު  ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި ،  އޭެގފަހުން  ހާރޫނު، އޭެގފަހުން ކުރެންދޫ  މެންބަރު  އޭެގފަހުން 

 ޝިފާޢު.  ދަވާ!  ކުރިއަށް ެގންމެންބަރު ޣަނީ. އެހެންވީމާ، އެ ތަރުތީބުން

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢުއިހަވަންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޙައްމަދު 

ުގޅޭޮގތުން ސާފުކޮށްލަން ބޭނުންާވ ބައެއް ކަންކަން އެބަހުރި.    އްރިރު. އަޅުަގނޑު ހަމަ މި ބިލާޤައާދެ! ޝުކުރިއްޔާ މު

ފާހަަގކުރެ ،  ދެން އެ  ވެސް  އުނދަޫގތަކަކާިއ    ވަރަށްިއ  މަސައްކަތްކުރިއިރުަގިމ  އަހަރު    37ހެން  އްވިފަރީދާ  ިގނަ 

ކުރެވިފައި އޮތް ޑަށް ބަލަން ބޭނުންވަނީ މިހާރު މި ާގނޫނު ޑްރާފްޓުޮގންޖެހުންތަކެއް ހުންނާނެ. ައޅުަގނޑު އަސްލު ބޮ 

މިދިޔަ    ،ޮގތުން ބޭފުޅުން  ލިބޭތޯއޭ  37ތި  އެބަ  ޙައްލެއް  ޮގންޖެހުންތަކަށް  ުއނދަޫގތަކާިއ  ތަހައްމަލްކުރި   ؟އަހަރު 

ިގނަ ރަ  ؟ނަމަ ކޮބައިތޯއޭ ނުލިބޭ ދާއިރާތަކަކީނުލިބޭ ބޭފުޅުން ހަމަ ވަރަށް  ކައުންސިލުތަކާ    ށްރަށުެގމިސާލަކަށް ތި 

މިހާ މަސަްއކަތް  ެއކުަގއި  ތި    ތަނަށްވެސް  ނުކޮށްެގން  ކަންކަން  ބަިއވަރު  ކައުންސިލުތަކުން  ހުންނާނެ.  ކުރެވިފައި 

ން ކުރިމަތިވެފައި ހުންނާނެކަން އަޅުަގނޑަށް ޔަޤީން. އެ ކަންކަމަށް މި ބިލު  ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ިގނަ ޮގންޖެހުންތަކާ

މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން ހޯދައިދެޭވތޯއޭނަށް  ޙައްލެއް  ޮގތުން  މި  ހޯދައި ނުދެވޭ؟ މިއޮތް  ައޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް  ނަމަ، 

ހަމަ އެއީ ެއއް ކަމަކަށް   ؟ޙައްލެއް ހޯދައިދޭން  ށްތި ބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ ޮގންޖެހުންތަކަ  ކޮންކަމެއްތޯއޭ ލާންވީށް  ބިލަ

،  އަޅުަގނޑުމެން މި ާގނޫނުަގއި މަސަްއކަތް  ވަރަށް ފުޅާކޮށް ހަމަ ތި ބޭފުޅުން އެއަށް ޖަވާބެއް ދެއްިވއްޔާއަޅުަގނޑު  
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ކަން ދެން އަނެްއކާ ތި ބޭފުޅުންނަށް އިތުރަށް އެ ކަން ިއ  މި ބިލުެގ މަސަްއކަތް ނިންާމލާފައި ާގނޫނަކަށް ހަދާއިރުގަ 

ކުރަ ނުޖެހި ސަލާމަތްވެެގންދާނީތަހައްމަލް  އަޅުަގނޑަ،  ދެން  .ން  އަސްލު  ބިލުަގއި  ދެ    މައިަގނޑު   ށް މި  ޮގތެްއަގއި 

  އި އޭގެއިތުރުންއުފަންދުވަހުެގ ރަޖިސްޓްރީ ހެދުމުަގއެއީ އުފަންވުމާއި އުފަންވުމަށްފަހު     މީގެއިން.ބައެއް ފާހަަގކުރެވޭ

ކާޑު. އައި ައއި  ،ޑީ  ހަމަ.ނޭޝަނަލް  ކާޑަކީ  ފުޅާދާއިރާެއއްގަ ޑީ  ވަރަށް  ދުވަހަކު އި    ހުރިހާ  ދުނިޔޭެގ  މީހާ  އެ 

ތޯ ައޅުަގނޑު  ޚާއްޞަކޮށް އިންނެވީ  އަޅުަގނޑަށް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރުހަމަ  ބޭނުންކުރާ ެއއްޗެއް.    ދިވެހިރާއްޖޭަގއި

އައި މި  އިތުރަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހޯދާލަން.  ޚިޔާލެއް  ހަމަ  ުމއްސަނދިކުރަން.ބޭނުން  ކާޑު  އެޑްކުރެވިދާނެ    ޑީ 

އެބަހުރިތޯއޭ،  ކަންތައްތަކެއް މު ؟ފީޗަރސްތަކެްއ  އެބަހުރި  ވިސްނުން  ވަރަށް  ހަމަ  ބޭފުޅުން  ތި    ޅި މިސާލަކަށް 

ޑީ  . އަޅުަގނޑުމެން މި އައި  . އިން ުގޅާލުމާ މި ކަންކަމުގައިވޯކް ްގރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯޓު ނެޓްރއިންޓަ  ހަމަ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ

މެދުވެރިކޮށް   އެކިކާޑު  ކަންކަމަށް  ސަރުކާރުެގ  ދިނުމުަގއި   ހޯދައި  ޮގތްތަކެއް  ދެން  ލުއިފަސޭހަ  މިސާލަކަށް ، 

ވެސްއެބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ވާހަކަ  ކާޑު  ލައިސަންސް  ދެކެވޭ  މި   .ވާހަކަ  ބަދަލުަގއި  ކާޑުެގ  ލައިސަންސް 

ބޭނުންކުރުން ކާޑު  އެ  އަިއޑެންޓިޓީ  ައސްލު،  ކަންކަމުަގއި  ދެކެވަޑައިަގންނަވާ  މި  މިނިސްޓަރު  ޮގތަކީ  ޕްލޭނިންގ   

ޓަކައި  ؟ކޮބައިތޯއޭ ހެދުމަށް  ކާޑަކަށް  މުއްސަނދި  ކާޑު  މި  އިތުރަށް  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ބޭފުޅުން  ތި 

ފީޗަރސްތަކަކީ  އެޑްކުރެވިދާނެ  ތެރެއިން  ާގނޫނެއްެގ  މި  ކޮބައިތޯއޭ،  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މައިަގނޑު  ؟ ކަންތައްތަކަކީ 

ލިބިޖިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ފެންނަނީ ބިލުގެ    އެ ދެ ސުވާލު އަޅުަގނޑަށް ޖަވާބެއްހަމަ  ޮގތެްއަގއި  

 މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެގންދަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ! ެގންދަވާއަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. ރަޝީދު ކުރިއަށް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   މުޙައްމަދު ރަޝީދުމައްޗަންޮގޅި އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ޑީ ކާޑު  .އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލަން މިހާރު ިގނަފަހަރު އަޅުަގނޑުމެންެގ ައއި  .ވަރަށް  ަވޒީރުންޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ  

ެއއް ތާ ،  ބޭނުންކުރާއިރު ކަންތައްތަކެއް ހަމަ މި   ކަށް ޚިދުމަތް އެދޭއިރު ވެސް  ޚިދުމަތްތަކަށް އެދޭއިރު ތަކުރާރުކޮށް 

ކޮންމެ  އެ  ދެން    ހަމަ އެއީވެސް    އެކްސެސް ވާން މި ޖެހެނީ. ހަމަ މިހާރު މި  ޖެހެނީ ކޮޕީތަކެއް ހިފައިެގން    ހަމަ މި 

ޖެހުނަސް.  ތާ އެމިހާރު  ކަށް  ކަމަކަށް  ފުރަތަމަ  އަޅުަގނޑުއެއީ  ކަަމށް  ކަެމއް  އެއް  ލުއިކުރަންޖެހޭ  ދެކެނީ.   މެން 

ޑޭޓާ ސެންޓްރަލް  ނިޒާެމއް  އެހެންވީމާ،  ެއްއވެސް  ެގންުގޅެވޭނެ  ލެވަލްތަކެއް  ެއކްސެސް  ތެރެއިން  ބޭސްއެްއެގ 



 2021 ސެޕްޓެންބަރު 1                ވަނަ ބައްދަލުވުން 2ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު ޖުތިމާޢީއިއާއި ތަރައްޤީ ޤައުމީ 

 

 

21 

 

އެްއކަލަ  ؟ އިންނާނެތޯއޭ ބޮޑަށް  ެއންމެ  ވެސް   ޑިފެންސްެގއަޅުަގނޑު  އެދުނީ  ައޅުަގނޑު  ސެކިއުރިޓީއަށް  ތި   މި 

އަޅުަގނޑު މިހާރު ފާހަަގކޮށްފި ތި ބޭފުޅުންެގ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުން އެބަހުއްޓޭ  ުވމެއް،  ކަންބޮޑު   ބޭފުޅުންެގ ކިހާބޮޑު

ލެވަލްަގ ެއްއޗިއްސަިއ  އެކްސެސް  ކުންފުންޏެއްގަ ށްެއ  މިހާރު  ބޭނުންީވ  ބަލަން  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  ެއކަމަކު  އި  . 

ކުންފުންޏަކަށް އެކްސެސް ލިބޭނެ މީހުން  ޖެހުމަށްފަހު އެ  އީ  އެ ،  ކާޑުޑީ  .ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ވަންނައިރު އޭނާެގ ައއި

ޑޭޓާ  ސެންޓަރަލް  ވެސް  ކޮންމެވެސް  އިޝޫައކަށް  މާބޮޑު  އަނެއްހެން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެއީ  އިނުން  ބޭސްއެއް 

ކުރުން؟ ވެދާނެތޯއޭ އެކަން  ކޮ،  ނޫނިއްޔާމު  މީހެއްކަން  ކިހާވަރެްއެގ  އެއީ  މީހާ  ވަޒީފާއަށްދާ  ންމެވެސް  މިސާލަކަށް 

އެ އިނުންވަރަކަށް  މީހުން  ކުންފުނިތަކަކަށް  އެ  ޮގތަކަށް  އެްއ    .ނޭގނެ  ބޭނުންވާ  މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން  ެއއީ 

އަބަދުވެސް    އެއީ.  ކަމަކީ ޖެހެނީ  މި  ތާ.އައިމި  އެހެންނޫނީ  އެއް  ހިފައިެގން  ކޮޕީތަކެއް  ކާޑުެގ  ވެރިފައި ޑީ  ކުން 

މުޅި މާލޭެގ ހުރި ހުރިހާ ކޯޓުތަކަށާއި އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް  މި  ެގ  އަނެއް ތާނކުން އެ ޗެކްކުރުމު،  ކޮށްފައި

ދުވަން މި ޖެހެނީ. އެހެންވީމާ، އެކަން ލުއިކުރުމަށް ެއއީ ެއ ކަންތައްތަކެއް އަޅުަގނޑުމެން ދެކޭ. އެހެންވީާމ، ެއކަމާ 

 ތި ތެރޭަގއި  ތަކުެގ  ޓީ ފީޗަރސްކީްއވެެގންތޯ އަޅުަގނޑު މި ހިތަށްއަރަނީ ސެކިއުރި  ،ދެން؟ ދޭތެރޭ ދެކެނީ ކިހިނެއްތޯ

ވެސް ހަމަ އެކްސެސް އަޅުަގނޑު    މިސާލަކަށް ދުނިޔޭެގ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި؟ އެހާ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ތިހުންނެވީ

މިނިސްޓްރީތަކަށް  އެކި  ނޫނިްއޔާ  ޑިޕާޓްމެންޓްތަކަށް  ެއކި  ތެރެއިން  ސިސްޓަމެއްެގ  އެްއ  ސެންޓްރަލް  ދެކޭޮގތުަގއި 

ޑުމެންނަށް ހަމަ އެބަހުރި ވަރަށް ރަނަގޅަށް ފެންނަން ވެސް. ނ  ލެވަލްތަކެއްަގިއ ެގންުގޅޭ ކަމަށް ައޅުަގނޫނިއްޔާ އެކި

ފޭސް  ؟ކީްއެވެގންތޯއޭ ތިވިދާޅުވަނީ މިސާލަކަށް  އްއެހެންވިމާ، އެީއ ެއކްސެސްތަކެއް ނުދެވޭންވީ އެްއވެސް ސަބަބުތަކެ

އެކަހަލަ ބައިވަރު ފީޗަރސްތަކެއް    ބައިވަރު  ޮގސް ެއޮގތަށް،  ދެން  ހުރޭ.ރިކޮްގނަިއޒްކުރެވޭ. ފިންަގރ ޕްރިންޓްސް އެބަ

ނޫންތޯއޭ މިހާރު  މިހާރު ؟އެބަހުރި  ބޮޑު    އެއީ  އެހާ  އަންނައިރު  މިހިސާބަށް  ޓެކްނޮލަޖީ  މި  އަޅުަގނޑުެމން 

ބޭނުން ފާހަަގކޮށްލަން  އަޅުަގނޑު  އަސްލު  އެކަން  އިނީމަ  ސުވާލަކީ   އެއީ  ދެން.  ކަންބޮޑުވުެމއް    އަޅުަގނޑުެގ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ! ެގންދަވާއަޅުަގނޑު ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫނަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. ހާރޫނު ކުރިއަށް

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އަޙްމަދު ހާރޫންމަނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 



 2021 ސެޕްޓެންބަރު 1                ވަނަ ބައްދަލުވުން 2ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު ޖުތިމާޢީއިއާއި ތަރައްޤީ ޤައުމީ 
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ބޭފުޅުންނަށް. ވަރަށް ބޮޑަށް އަޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވިއްޖެ މި  އްރިރު. މަރުޙަބާ އެންމެހާ  ޤަ ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މު

ަވނަ އަހަރުން ފަށަިއެގން ައޑުައހަމުން އަންނަ ވާހަކައެްއ.    2017މިއީ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެން  ،  ސްމާޓް ކާޑުެގ ވާހަކަ

ހުރި ދުނިޔޭެގ ެއކި  ަގއި އެބަ  12ބަރު  ެގ ޮއކްޓޫ  2017ވެސް ކުރި ކަމެްއ.    ޗުވަރަށް ބޮޑު އިވެންޓެއްަގ ލޯންއި  އޭރުގަ 

ލިޔެފަ ވާހަކަ  ޮމޅު  ކާޑުެގ  މި  ފަށަނީނޫސްތަކުަގއި  މި  މަސައްކަތް  ިމ  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  އަނެއްކާ  ބާއޭ  . 

ައއިރުގަ ،  ކޮބައިތޯއޭ  މިހާތަނަށް  ކޮންޓިނިއުޓީއަކީ  ޕްރެޒެންޓޭޝަންަގ؟ އިމީެގ  ދެންމެ  ވަރަށް  އި  އެއީ  ހަމަ  ވެސް 

ހުރި ެއއްޗިއްސާ ބަލާފައި އިތުރު ކުރިއެރުމެއް  ނޑަކަށް މި ނޫސްތަކުަގިއ ލިޔެފައި  އަޅުަގ.  ނޯމަލްކޮށް މިހިރީ ފެންނަން

އަޅުަގނޑު   އެހެންވީމާ،  ދެން  ނެތް.  ކަމަކަށް މަ  ހަފެންނާކަށް  ދެވަނަ  ދެން  ސާފުކޮށްލާނަމޭ.  އެކަން  ހިތަށްއެރީ 

ޑީ ކާޑުަގއި ދެންމެަގއި ފަރީދާ ފާހަަގކުރަްއަވިއފި ފޮޓޯެގ މިންަގނޑުތަކެްއ  . މިހާރު އައި،  އޮތީ  އަޅުަގނޑު ފާހަަގކޮށްލަން

ދެއްތޯ ވާހަކަ  ެގނެވޭނީ   ؟ނެތް  ތެރެއަށް  ާގނޫނުެގ  މި  މިސާލަކަށް،  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  މިންަގނޑުތައް  އެ  ދެން 

ނެތޯ އެ ކަންތައްތަްއ ނޫންނަމަ ކޮބައިތޯ އޭަގިއ  މިސާލަކަށް، ލިޔެެގން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޑިފަިއންކުރެވިދާ؟ ކިހިނެއްތޯ

މިން ެގންުގޅޭ  މިހާރު  ބޭފުޅުން  ފެނުނު. ؟ ނޑުތަކަކީަގތި  ނުއެއް  އެބަެއއް  ޑްރާފްޓަކުންނެއް  މި  އަޅުަގނޑަކަށް 

  ޭއވިޭއޝަން ސެކިއުރިޓީެގ ބޭފުޅުން   ،ފާހަގައެްއ ނުކުރެވުނު. ދެން އަނެއް ކަމަކަށް އަޅުަގނޑު ސުވާލުކޮށްލަން އޮތީ

މިދިޔަ   އަޅުަގނޑު  ތިއްބެވީމަ  ތިންފަހަރެއްެގމަތިން    2ވެސް  ތެރޭަގއި  ހާލަވަރަށް  ހަފްތާ  ތްތަކެއް  އުނދަޫގ 

ލު ދެރަވެެގން އެ ކުއްޖާ މާލެ ޙާން ކުޑަކުއްޖާ  ެގއްޖެ. ވިހައިެގން، ރަށެއްެގ ހޮސްޕިޓަލުަގއި ވިހައި ހިތަޖުރިބާކުރަންޖެ

ައއި މަންމަެގ  ެގނެވެނީ  ކާ . މި  ބޭނުންކޮޑީ  ދޫކޮށްލީމަ   .ށްެގންޑު  ހޮސްޕިޓަލުން  މަންމަ  ދުވަހު  އަނެއް  ެގނެއްސަ 

އައި  ފުރަންދާއިރު ނުފުރޭ  މިދިޔަ  .އެއަރޕޯޓަކުންނެއް  ނެތީމަ.  އޮރިޖިނަލް  ކާޑުެގ  ތެރޭގައި  2ޑީ  ތިން   ހަފްތާ 

އެއް  ވާނެ  އެކަން  ހަމަ  އުޅެފިން  އަޅުަގނޑު  ޮގތެ ވެކޭސްެއއްަގއި  އަން  އްސް  ބޯޓުަގއި  ކަނޑު  މީހާ  ނުެވެގން.  ހެން 

ޖެ  މި  އެހެންވީމާ،ހެެގންނަން  ޙައް  ނީ.  ކަހަލަ  ކޮންމެވެސް  ހާލަތްތަކަށް  އޮލެމިކަހަލަ  ނޫންތޯއޭ  އެބަޖެހޭ  ނަން. ންއް 

އަޅުަގނޑުމެން ދައްކާތީ.މިހާރު އައި މި ދަންނަވާ ވެ  ޑީ ކާޑުެގ ވާހަކަ  ލާއިރުަގއި  ތަނަކަށް އޮރިޖިނަލް  ހަމަ ކޮންމެ 

ންވަނީ ދެން ހަަގކޮށްލަން ބޭނުށްދާނެ މަެގއް. ދެން މި ބިލަށް ބަލާއިރުަގއި ައޅުަގނޑު ފާހާލަތުަގއި ނެތޭ މީަގއި ކުރިއަ 

ފާހަަގކޮށްފައި އޮތީ ބިލުެގ    ވުންއަނެއްހެން އާންމުންެގ ކަންބޮޑު ެއއީ ވަކި    38ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް  ވަނަ މާއްދާ. 

ނުހަދައި ކާޑު  ތެރޭަގއި  ވާހަމުއްދަތެއްެގ  ޖުރިމަނާެގ  މިއަންނަ  މީަގއި  ކަ.  ެގން  ހާލަތްދެން  ކިހިނެއްތޯ  ތައްެއ    ތި 

ހާ ހަމަޔަށް ކާޑު ވަނާނެ މިސާލަކަށް، މި ދުމިސާލަކަށް، ަގވާއިދެއް އަންނަިއރުަގއި އަން؟ ބޭފުޅުން ފާހަަގކުރައްވާނީ

އެކަ ާވނީ.  ޖުރިމަނާއޭ  މައިންމަނުހަދައިފިއްޔާ  ކުްއޖާެގ  އެ  ހަދަން  ކާޑު  ހަމަޔަށް  ދުވަހާ  އެ  ކުރިބަކު    ފައިން 

ބަލާނަންތޯކަހާވަރަ ކިމަސައްކަތް   ސްޓާފް ؟ ށް  އިންނަ  ކަުއންޓަރުަގއި  އެތާ  ލާންދާއިރުަގއި  ފޯމު  ހަމަ  މިސާލަކަށް، 



 2021 ސެޕްޓެންބަރު 1                ވަނަ ބައްދަލުވުން 2ކޮމިޓީގެ  ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓު ޖުތިމާޢީއިއާއި ތަރައްޤީ ޤައުމީ 
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ދުވަސް ިވޔަސް    30  ހަމަސް އެ މީހާ  ޮގނެތިއްޔަކާ ބަލަެއއް ނުަގންނާނަމޭ އެހެން  މާތުލޫން އާނ މި މަޢުއިއޭެގތެރެ 

 ރިއްޔާ. ކުޝު؟ ރަކަށްތޯ ތި ބޭފުޅުން ބައްލަވަނީމިންަގނޑުތައް ކިހާވަ މި؟ ރިމަނާތޯ ކުރާނީޖު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ! ެގންދަވާްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޣަނީ ކުރިއަށްކުރެންދޫ ދާއިރާެގ އި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމްކުރެންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލް

ދެ އްޝުކުރި އަދި  އަސްލަމް  މިނިސްޓަރު  ޕްލޭނިންގ  އަދި  މާރިޔާ  މިނިސްޓަރު  ޑިފެންސް  މަރުޙަބާ  މުޤައްރިރު.  ޔާ 

ވެސް   އެހެންނަމަވެސް،  ޓީބޭފުޅުންެގ  ކުރަްއވައިފި.  ބޭފުޅުން  ބައެއް  ސުވާލުތައް  ިގނަ  ވެސް  އަޅުަގނޑުެގ  މު. 

ދުމަތްތައް ުގޅުންހުރި އިދާރާތަކުަގއި ޚިދުމަތްތައް  ންނަށް ޚިމެޑީ ކާޑު ބޭނުންކޮށްެގން އަޅުަގނޑު.އިއަ ސިންަގލް ކާޑު  

ހުރި އޭަގއި  ވާހަކަދެ  ހޯދުމުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޮގތުން  ދެނެަގތުމުެގ  ބޮޑަށް  މައްސަލަތައް  ވުނީ  ކެސެކިއުރިޓީ 

ރީެގ  މިނިސްޓްއަދި  ޑީ ކާޑު ޔުނިޓުެގ ވެސް  . އަދި އައި  ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީެގ ވެސް އެކަުމަގިއ ބަހެއް އޮވެދާނެއޭ 

ކަނި އަޅުަގނޑުެގ ވިސްނުން ހުރިޮގތަށް. ދެން މިހާރު އެއް  ރުމުން ވާހަކަދެކެިވެގން ސިންަގލް ކާޑު ހަމައެ މޭވެސް. އެ

އެކިފަހަރުމަތި ތަފާތު  އެބަޖެހޭ  މުޙައްމަދު މިނިސްޓްރީއަކަށް  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ހުށަހަޅަން.  ކޮޕީ  ބަިއަވރު  ން 

ފާހަަގ ވެސް  ައޅުަގނޑުމެންނަްއަވއިފި.  ކުރަރަޝީދު  އަށްއެހެންވީމާ،  މިނިސްޓްރީތަކަށް  ުގޅުންހުރި  ކާޑުެގ  . އި  ޑީ 

މަސައްކަތްކު ބޭނުންކޮށްެގން  އެކަނި  ނިޒާމަނަންބަރު  ެގންރެވޭނެ  އެީއ  ފިަވއިދަކަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ްއޔާ 

ޑީ  . ގަކޮށްލެއްިވ ޮގތަށް އައިރި މެންބަރު ހާރޫން ފާހަށް، ިއއްޒަތްތެމިސާލަކަ؟ ސެކިއުރިޓީވަިއސްަގއި އުނދަޫގ ކަމެއްތޯ

މަށް ކަކާޑު ނަންބަރު އަޅުަގނޑުމެން ބުނީމަ ނޫނީ ދެންނެވީމަ އެ ބޭފުޅުންނަށް ސިސްޓަމުެގ ތެރެއިން ުގޅުންހުރި އެ

 ހުންނާނެ ތްރެޓް ލެވެލް އެ ޔާއްޖެއް ހުރެންތަކަށް އެހެއެންމެ މެކްސިމަމް އިދާރާތަކާ އެކީަގއި ުގޅިފައި ހުންނާނެ ޮގ

 ރިްއޔާ.  ކުޝު؟ ނެއްތޯ ބޭފުޅުންެގ ހުރީ ކިހިކަންކަން ތި

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަށް. އެހެންވީާމ،    3:15ަގޑިއިރުެގ ވަުގތު ހަމަވާނެ    1  އެޅިވެއްޖެ އިނޭގތޯ. ތި ބޭފުޅުން ކަނޑަ ޑަ ުގތު ވަރަށް ކު ވަ

ވަރަ  އަޅުަގނޑު އަޅުަގނޑު  ބޭފުޅުން  ސުާވލުކުރަްއވާ  އެހެންވީމާ،  ިއތުރުކުރަން.  ަވުގތު  އެދެން ށް ޖެހޭނީ  ބޮޑަށް   

ފުރުޞަތު  ޖަވާބުދާރީވާން  ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަޅުަގނޑު  އޭރުން  ސުވާލުކުރެއްވުން.  ޕޮއިންޓަށް  ކުރުކޮށް  ވީހާވެސް 
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ފަސޭހަވާނެ އަ އަރުވަން  އެރުވޭ.  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑަށް  މި  ވަހަށް  ފުރުޞަތު  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ނެ. 

 ! ެގންދަވާބަރު ޝަރީފަށް. ޝަރީފް ކުރިއަށްްއޒަތްތެރި މެންއަރުވަނީ ކެލާ ދާއިރާެގ އި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  އިބްރާހީމް ޝަރީފްކެލާ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ިއއް ދަމު ތްތެރި  ޒަޝުކުރިއްޔާ  އަޅުަގނޑު  ފަހަކަށްނަވާލަން  ންޤައްރިރު.  މި  ޙަޤީޤަތު  ބޭނުންވަނީ  އި ގަ އަިއސް 

ފަރާ ިގނަ  ވަރަށް  ދެންއަޅުަގނޑުމެން  ތެރޭަގއޭ.  ބަނދެއްެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ތިބެނީ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ،  ތްތައް 

ށް ޒިޔާރަތްކުރުުމެގ ފުރުޞަތު ކަތަަވރަށް ފަހުން އަޅުަގނޑުމެން ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން ޖަލު  ލިބުނު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް

ސެންޓަރަށާޑްދެން   ރިހެބިލިޓޭޝަން  ދާއިރަްގ  ކަންތަކަށް  މި  ބަޔަކު  .  ިގނަ  ވަރަށް  އެބަ  އެބަ  ރު  ތަންތަނުން  މި 

ަގއި  ތުތަންތަނުެގ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން އެބަދޭ. ދެން ޙަޤީޤަ  އެާއއެްއކޮށް މި  ޚިދުމަތް ހޯދައިެގން ނުކުމެ ައދި ހަމަ

އޮޅުވާލުމާއި ދަނީ  މި  މިހާރު  ވެެގން  ތަންތަން  ހާއްޔަކަށް  މި  ކަންތައްތަކުެގ  މި  ދެން  ޚިޔާނާތާއި  މަކަރުހެދުމާއި،   ،

ވަރަށް  ދެން  ންދަނީ.  ވެެގ ާގތްަގނޑަކަފައަޅުަގނޑުެމންނަށް  ލިބުނުޮގތުަގއި  ޚަބަރު  ފޯނު އަށްސަތޭކައެއްށް  ހުން  ހާ 

އެ  ގައިރޭތެޖަލު މީސްމީހުންެގ  ެއކި  އޮޅުވާލައިެގންުގޅެެގން  ަގކައުންޓުން  ކޮންމެ  ހަމަ  އެތައްހާސް  ެގން  ޑިއަކު 

ކާޑުން މިަގމުން  ނަޔާއެްއ  ރުފި މި  މަޢުލޫމާތު  މީހުންެގ  މިކަހަލަ  ޕޮއިންޓަކީ  އަޅުަގނޑުެގ  ދެން  ެގންދަނީ.   

މަ؟ ހިމެނިދާނެތޯ ޒާތީ  އެހެންނަޢުއެއީ  ނޫނޭ.  ކަމެްއ  ލޫމާތެއް  ހަވާލުކުރާއިރު  މަސަްއކަތެއް  މީހަކާ  އެ  މަވެސް، 

އެބަ   އަޅުަގނޑުމެން  ކާކުކަން  މީހަކީ  އެ  ނޫންތޯ.  ދެހަވާލުކުރާއިރު  ނުވަތަ  މީހެއްތޯ  މިކަހަލަ  ނެަގންނަންޖެހެއޭ 

މި ބައިވަރު  ވަރަށް  އެކަހައެހެންވީމާ،  ހިނަގުމން  ކަންތައްތައް  މުޖުތަމަބަލަ  ހަމަ  މިއީ  މިހާރުޢުދޭ.  އެންމެ ަގއި   

އޮޅުވާ މަކަރުހެދުމާއި  މިއީ  އިނޭގތޯ  ކަންތަްއ  ެއއް  މިއީ. ޔާނާޚިލުމާިއ،  އާންމުވެފަިއވާ  ކަންތައްތައް  މި  ތްތެރިުވމާ 

މަށް ވަންޏާ ކަސް ވަރެްއެގ ައއިޑެންޓިފިކޭޝަނެއް މި މީހަކީ ކާކުކަން އެނޭގނެވަރަށް ލިބިއްޖެ  ވެ އެހެންވީމާ، ކޮންމެ

 މަލާތުކުރެވޭނެއޭ. ޝުކުރިްއޔާ ދެއްވި ފުރުޞަތަށް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް އޭނަޔާ މުޢާއޭނައަކީ ކާކުކަން އެނިގެގން  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އި ދާއިރާެގ  ފުނަދޫ  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު ޝާހިދަޒައް އާދެ!  އެތްތެރި  ތަކުރާރުކޮށް  ދެން ށް. 

ވަޑަ  ސުވާލަށް  ޕޮއިންޓަށް  ކުޑަވެއްޖެ.  މާ  އި ވަުގތު  ބޭފުޅުން  ތި  މިހާރު  ދެން  އަޅުަގނޑަށް  އެދެން.  ެގންދެްއވުން 

 ދަވަންޏާ ކުރުކުރަން މަޖުބޫރުވާނެ. ދިުގކޮށް ެގން
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 ވާހަކަދެއްކެވުން: މުޙައްމަދު ޝާހިދުފުނަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު 

ައޅުަގނޑު  ކުރުކޮށް  ވަރަށް  މުޤައްރިރު.  މިނިސްޓަރުންެގ    ޝުކުރިއްޔާ  މިނިސްޓަރުންނާއި  ބަލާނަން.  ދެންނެވޭތޯ 

ސެކިއުރިޓީެގ ވާހަކަ ބޮޑަށް ިމ   ރިހުަގއި ވަޑަިއެގންނެވި ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ައޅުަގނޑު ހިތުންއަ

މިތާ އަިއޑެންޓިނދެކެވެނީ  ދެން  ހަމަ  ޓީަގއި.  ރައްކާތެރިކަމާއެކުވަައކީ  ސެކިއުރިޓީ  ބޮޑަށް  ންޖެހޭ  ޓެބެލެހެއް  ރަށް 

ރޭަގިއ ތި ބޭފުޅުން ތި  ތެ މިދިޔަ ދައުރު  ނީންވަވެސް ަގބޫލުކުރަން. އަޅުަގނޑު ހަނދާ  އެްއޗެްއެގ ޮގތުަގއި އަޅުަގނޑު 

ޮގތަށް   ޚިދުމަތްތަވިދާޅުާވ  ިގނަ  ވަރަށް  ކާޑަކުން  ދެވޭކެެއއް  ތަޢާކާޮގތަށް    ްއ  ކާޑުެގ  ޑެއް  ެއ  ދެން  ރަފްކުރެވުނު. 

އަލީަގިއ  ޖުތަ މިހާރު   ތިރިބާެގ  އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ.  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ކަންކަން  ިގނަ  ވަރަށް  ބޭފުޅުންނަށް 

ބްރީޗްކުކަކިހާވަރަ ސެކިއުރިޓީ  ނޫނީ  ދަތިފުޅުވާކަން  ބޭފުޅުންނަށް  ތި  އެކަމުން  ފުމުރުށް  ކިހާވަރަެގ  ށް  ކަރުޞަތު 

އެއް ލިބޭ. އަދި އަޅުަގނޑު  ޓާ ހާ ޑޭންޓިޓީ ކާޑުެގ ހުރިލިބޭ، ައއިޑެ  އޮތްކަން. އެކައުންޓުެގ ެއކްސެސް ލިބޭ، ޕާސްޕޯޓު

ބޭ ކަހަލަ ކާޑެއް. ެއހެންވީމާ، މި އާ ކަމެއްެގ  އް ވެސް ލިތުތަކެމާހިތުން އެ ކާޑުން ލައިސަންސް ކާޑުެގ ހުރިހާ މަޢުލޫ

އަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޫން  ނޭނެގ  ލުސްވާހަކަެއއް  އަޅުަގނޑަކަށް  ދެން  ދެކެވެނީކީ.  މި  ތި  ށް  ކަރަވަހާކި  ކަމެއް 

އޭ އެބޭފުޅުންނަށް  އު   ެގ  ސެކިއުރިޓީއަށް  ބޭނުންކުރީމާ  ވިދާޅު ނކާޑު  އަޅެ  އޮތީ.  ދަތިވެފައި  މި ވެދަޫގ  ދެްއވަފާނަން 

ކާޑު ންޓިއަިއޑެ ކިހާ ،  ޓީ  އެއަށް  ހަދަމުންދާތީވެ  މިތަނުން  އަޅުަގނޑުމެން  ބިލެއް  ބެހޭ  ތި  ވަައއިޑެންޓިޓީއާ  ރަކަށް 

އޯލްރެޑީ  ؟  ިމކަން ކުރުމަކީ ކިހާ ނުރައްކާތެރި ކަެމއްެގ ޮގތުަގިއ ފާހަަގކުރެްއވޭތޯރިބާގައިޖުބޭފުޅުންނަށް އެކަމުެގ ތަ

 ކަމެްއވީމަ މި ސުވާލު މި ދަންނަވައިލީ. ޝުކުރިއްޔާ.   ތްކުރަްއވާފައި އޮ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުަގނޑު ޮގތުަގިއ    އާދެ!  ފުރުޞަތެއްެގ  ދެަވނަ  މުޤައްރިރަށްވީަމ  ނައިބު  ޮގތުަގިއ  ފުރުޞަތެއްެގ  ފަހު  އެންމެ 

ކުރިއަ މިނެޓު.  ދެ  ދެނީ  މި  އާނއަޅުަގނޑު  ެގންދަވާ.  އެހެންތޯ ފުޢާމަ،  ޣަނީ،  ށް  ޣަނީ.  ކުރީަގއި  އޭެގ  ކުރަްއވާ. 

 ވާ.  ެގންދަށްއަކުރި ؟އެދިަވޑަިއަގތިންތޯ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަލީ ޔޫނުސް  ދާއިރާެގ މެންބަރު ހޮޅުދޫ

ޑީ ކާޑު މި .އި ވަރަށް ކުރުކޮށް ދަންނަވައިލާނަން. މިހާރު މި ބޭނުންކުރާ އަ ހަމަ އިނޭގތޯ. ދެން  ޔާ އްޝުކުރި އާދެ!  

ކްޝަނެްއ  ޑީ ކާޑު ހެދޭކަށް ނުހުރޭ. ޚާއްޞަކޮށް އިލެ.ައއި  ރަށްރަށުން  އިންނަނީ ވަރަށް ކުރު މުއްދަތެއް. ިގނަފަހަރަށް

މި ކާޑު ،  ވަރަށް ބޮޑަށް ކިއު. އެހެންވީމާ   އޮންނަނީއެތާ  ނަނީ  ންކަހަލަ އެއްޗެއް ދިމާެވެގން ައންނަ ދުވަސްވަރު މި ފެ
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މުއްރެމިއަށްވު އެދަ  ހެދުމުން  ދިުގކޮށްފައި  ނުކުއްތު  މައްސަލައެއް  ކަހަލަ  ބަެއއް  ؟ ނާނެތޯންވެސް  ދުނިޔޭެގ  އެއީ 

ޑީ ކާޑު  .ފަހަރު އައިއުމުތަކުަގއި ދެރި ޤަހުދާ. ކުރިއަރާފައި  އްޑީ ކާޑު އެބަ ހަ.އިއުމުރުން ދެފަހަރު އަޤައުމުތަކުަގއި  

 އަހަރުން މި  10  ނުވަތަ  ން ހަތް އަހަރުހައްދައިެގން އެ މީހުން މުޅި އުމުރު އެބަދޭ. ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން ނުވަތަ

ުމއްދަތު ބަދަލުަގއި  ހެދުމުެގ  މިއީ  ކާޑު  ދިއިތުރުކުރުން  ަމއްސަލަެއއް  ެއއްވެސް  ލަފާކުރެވޭތޯމާ  ކަމަށް  ؟ ާވނެ 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ! ެގންދަވާއަޅުަގނޑުެގ ނައިބަށް. ކުރިއަށް ރުޞަތަކަށް ދެ މިނެޓުއާދެ! ދެވަނަ ފު

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: ިއކްރާމް ޙަސަންދިއްަގރު ދާއިރާެގ މެންބަރު 

މިދޭތެރެއިން  ދެއާ ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  މުޤައްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ  ސެކިއުރިޓީ ވެސް  !  ބޮޑަށް  ަވރަށް  އިނޭގތޯ 

އެކްސްޓްރީމިޒަްމ   މިއީ  ވާހަކަެއްއ  އައި  ދެކެިވެގން  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ވާހަކައަކީ  ރައްޔިތުން 

އެހެރީއެކްސްޓް ވެސް.  ވާހަކަ  އެނުގމަންވީާމ،  މިސްޓުންެގ  ތަންތަން  އުޅޭނޫޅޭ  މީހުން  ވެސް  ކީއަޅުަގނޑުމެން   

ަގބޫލު  ޮގތުަގއިކުއަޅުަގނޑު  ޓްރާ،  މިސާލަކަށް.  ރާ  މި ދެނީ ޓިކެޓެއް.  ވާހަކަ  ން އަޅުަގނޑުމެން  ސްޕޯޓު ނެޓްވޯރކުެގ 

ދަތު އޭނާ  ވެސް  ދަތުރުކުރާއިރުަގއި  ތަނަށް  އަނެއް  ތަނުން  ެއއް  ނެޓްވޯރކަކީ  ޓްރާންސްޕޯޓު  ރުކުރާކަން  އަޅުަގނޑު. 

ކާޑާ  ދެން  އެނުގން.   މި  އައިމާ  ބިލު  މި  ދެން  މިއަދު  ހުރީ  މި  ވިސްނުންތައް  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޙަޤީޤަތުަގިއ 

ތަކީ  ޮގހަމަކުރެވޭނެ، ދިމާވެފަިއ ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ެގނެވޭނެ ޮގތްުގޅުވަިއެގން އިތުރަށް އިނޭގތޯ ފުރި

އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޙަޤީޤަތުަގއި  ެއއީ  ؟ ތްތޯއޭކޮށްލެވޭނެ އެްއވެސް ކަމެއް އެބައޮރުތުން މި ބިލަށް އިެއޮގތު؟ ކޮބައިތޯއޭ

އިނޭގތޯ.   ހުރިޮގތަކީ  މީހުން  އެއީ  ވިސްނުން  ޮގތުަގއި  ަގބޫލުކުރާ  ެވސް  ޅޭނޫއުޅޭއަޅުަގނޑު  ދެނެަގތުމަކީ  ތަން   

ބަލާއިރުގައި. މިހާރަށް  މުހިންމުކަމެއް  ޑޭޓާބޭސް  އަސްލު  ބޮޑު  އޮ އެ ދެން  ރަނަގޅު  ވެއްއް  ރިސްކެއް.  އެއީ  ޖެްއޔާމު 

  ތޯ ދަނީ ނޫން  ތްބޮޑު ޑޭޓާބޭސް ހަމަ އެއޮ  ތްއެއޮ،  މަނަވާ   އިފި ކަމަށްލަމިސާލަކަށް، ިމއަދު ފޭސްބުކަށް ބަ  އިނޭގތޯ

ކަ ެއ  ެއްއޗެހި  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  އެހެންވީމާ،  ދެއްތޯ.  ވަންދެން  އަހަރެްއ  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެ.  ންއެތައް  ކަން 

ދަތުރުކުރާއިރުަގއި  އެހެންނަމަވެ އަޅުަގނޑުމެން  މިސްރާބަށް  މި  ބޮޑަޙަޤީޤަސް،  ކަންކަން  އެ  ބޭފުޅުން  ތި   ށްތުަގިއ 

ކޮންކޮ  ރައްޔިތުން ުގޅުވަިއެގން  މިާއ  މިހެން  ސެކުއަރކުރުން  ބޮޑަށް  ވިސްނުންތަކެއްތޯއޭދެނެަގތުން  ެއއީ  ން    ހުރީ 

 ޝުކުރިއްޔާ.  ؟ ލުަގއި އިނޭގތޯސްއަ
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 ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން 

އަޅުަގނޑު   އަޅުަގނޑު  އާދެ!  ބޭއިްއޒަތްތެރި،  ތި  އަރުާވއިރުަގއި  ފުރުޞަތު  އިޒުނައަކަށް  ފުޅުންވަޒީރުންނަށް  ެގ 

ޖެހޭ އަޅުަގނޑު ކުޑަ ަވުގތުކޮޅެއް އިތުރުިވޔަސް ެވސް ކުރިއަށް ެގންދަން އެ މަޢުލޫމާތުތައް ބައަޅުަގނޑު އެދިލަން އެ

ކުރިއަންރިހަމަވަފު މެންށްދެން  އިތުރު  ެއކަމަކު  ވަޒީރުންނަށް.  ެގންދަން  ފުރުޞަތެބަ  ދެން  އަޅުަގނޑު    އް ރަކަށް 

މަ ދެްއާވ  ވަޒީރުން  ނިންމައިލާނީޢުނާރުވާނަން.  ކޮމިޓީ  އަޅުަގނޑު  ތި ލޫމާތަށްފަހު  ދެން  ހައްދަވައިފިއްޔާ  އެހެން   .

މިތާ އިންނާނަ ހަމަ  އޭރުން އަޅުަގނޑު  އިތުރުކޮށްދެްއވާ.  ބޭފުޅުންންބޭފުޅުން ވަުގތު  ތި  ޅުވަންދެން. ދާވި   އިނޭގތޯ 

ވަފު ިގނަރަރަތަމަ  ޮގތުން.  ށް  ުގޅޭ  ސެކިުއރިޓީއާ  އަމާޒުވޭ  އެބަ  ފުރަތަމަ   އެހެންީވމާ،  ސުވާލުތަކެއް  އަޅުަގނޑު 

  ތު ޓީމަށް އަޅުަގނޑު ފުރުޞަ  އިޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާފަިއ ޭއެގފަހުން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓަރާ

 ށް ެގންދަވާ.  ން. ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާދީދީ ކުރިއައަރުވާނަ

 

 ްއކެވުން: ދީ ވާހަކަދެމާރިޔާ އަޙްމަދީއޮފް ޑިފެންސް ައލްއުސްތާޛާ މިނިސްޓަރ 

ތީ  އޮ  ެގ ޕްރެޒެންޓޭޝަނުަގއި ވެސް އެން އިން ޖެނެރަލީ އަޅުަގނޑުމެ  ނުންވީން ބޭލައާދެ! އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާ

ްއެގ  ފުލްވާންވީ ކަންކަމެއަރއެކަމަކު ވެސް ކެ ކަމަށް.     އަޅުަގނޑުމެންެގ މައްސަލައެއް ނެތްއްދެްއވުމުަގއެސަރވިސް  

ދެން އިްއޒަތްތެރި .  ދެ ފަރާތް ެއކީަގއި  ކޮންސްއާ ވާހަކަ އަޅުަގނޑުމެން ތި ބޭފުޅުންނަށް ެގނެސްދިނީ. ޕްރޯސްއާއި  

ެއކަ ެއކްެގން  މެއްމަޖިލީހުން ނިންމަވާނީ ކޮން ޮގތަކަށްތޯ  އީ ތަފާތު އެޮގތުން    ސެސް ދިނުމާ ބެހޭދެވޭނީ. އެކަމަކު 

ކަމެ ވަނުން ދެވަނަ  އެއަރޕޯޓަށް  މިސާލަކަށް،  ެއއީ  އެކަހަ،  އް.  އޭަގއި  ލަެއހެން  ވަނުން  ޒޯންސްއަށް  ސެކިއުރިޓީ   

ނެތޭ.  ހުރަހެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ސަރވިސަސްއަށް  އެކަމަކު  ވާހަކަ.  އޮންނަ  ރިޒަރވޭޝަންސް    އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ވިދާޅުވިހެން   ެއ  ހާރޫން  އެމް.ޕީ  ވި  2017އެހެންވީމާ،  ތި  އަހަރު  ވަރަށްދާވަނަ  ހަމަ  ކޯލަކާ    ލްބިއުަގ    ޅުވިހެން 

ކާ ޕާސްޕޯޓު  ނެރުނު  ކަމެ ،  ޑެއްއެކީަގއި  ެއއްވެސް  ނުކުރެވޭނެ  ނެތްއެއިން  ދެން    އް  ކާޑެއް.  އައި  ބުނެ  ކަމަށް 

ތަންތަނުން އޭެގ  އަޅުަގނޑަ ބޭންކް  މިހާރު  ށް އެނޭގޮގތުަގިއިވްއޔާ ދެން އެ ކުރިޔަސް އެ ސްޓިލް އެ  މިސާލަކަށް، 

އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ަގބޫލުަވންޏާ ނޫނިއްޔާ ޭއެގ އިންކޯޕަރޭޓެއް ނުވާނެ ނުވަތަ ެއސް.ބީ.އައި އަނެއް ތަނެއް އެހެން  

ތުރަށް   ތަންތަނާ ވާހަކަދައްކަިއެގން ކުރެވޭ ކަމެއް އެއީ. ޭއެގ އިކަލީެއއް ނޫން. އެ މީހުން އެޓިމެހުރިހާ ތަނަކަށް އޮޓޮ

ބޭނުންކުރެވެނީ އެ ސިސްޓަްމ އިންސްޓޯލްކޮށްފަިއ ހުންނަ ތަނެއްަގއި. އެހެންނޫނިްއޔާ    ޕާސްޕޯޓެއްހެން ވެސް އެތަން

ބޭނުމެއް  ތިއިލެކްޓްރޯނިކް ސިސްޓަމް ނެ އޮބްޖެ  ނެތް.އްޔަކާ  ވިސަސް  ރކްޝަނެއް ނެތް ސައެިއން އަޅުަގނޑުމެންެގ 
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ބަޔަކު އަމިއްލައަށް އެދިެގން ެއކަން ކުރާ ކަމަށް ވަންޏާ ޔެސް.    ވެފައިއެޮގތަށް އެކަކު އަނެކަކާ ެއޮގތަށް ދޭން ބޭނުން

އައި ައބަދުއަބަދަށް  ދާއިރު  އޮފީހެްއަގއި  އެއް  ެއއްކަލަ  ެއްއޗެއް  އެއްސެވި  ސުވާލަކަށް  ދެވަނަ  ކާޑު    ޑީ.ދެން 

ތަކާ އެން.ސީ.ައއި.ޓީ   ހެދޭ ކަމަށް ވަންޏާ ހެދޭނެޮގއްތީ. ދެން އޭަގއި އެ ސެންޓްރަލައިޒް ސިސްޓަމެއެްއޗެއްސަށް އަހާ

އެންވަޔަރަންމަންޓް ބަޔަކީ  ސެންޓްރަލް  މިނިސްޓްރީ  އެއީ  އެހެ  ތަނެއް.  އޮންނަ  މިދަށުަގއި  އެ  ސްޓްރީާއ  ނިންވީމާ، 

ޖަވާބު   ސުވާލަށް  އޭެގ  ބޭނުންިއަގންނަޑަބިވަލިވާހަކަދަްއކަަވިއެގން  ކުފުވާތޯ  އެކަން  ޮގތަކަށް  އެ   ތޯނެރެވިދާޅު 

ކަށް ެއއްސެވީ ފޭސް ރެކޮްގނިޝަން ބަޔޯ މެޓްރިކްސް.  ލަ ވާސުބޭފުޅުންެގ ތެރެއިން އެކަން ައންނާނެ. ދެން ދެވަނަ  

އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްފި ކަމަށް އޭަގއި ވެސް އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެއްިވއިރު އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އެކައްޗެއްަގއި ިގނަިއން  

ރާ ބަޔަކަށް އެހާވަރުެގ ޑޭޓާ އެްއޗަކަށް ލީމަ. ެއކަމަކު  ބޭނުންކު  އޭ އެޓިޓީ ތްރެޓް ނަަގން ފަސޭހަވާނެންވަންޏާ އަިއޑެ

  ޑީ.ވިދާޅުވަނީ. ެއކަމަކު މިސާލަކަށް، ައއި  އެ ފުޅުން  ބޭކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ    ންމަވާ ޮގތަކަށް ެއކަންނި   ހަމަ މަޖިލީހުން

އިންފޮ  އްޑެކާ ހުރިހާ  އެ  އެހެން  ެގއްލުނީމާ  އޭތި  ކޮޕީކޮށްެގން  އެޮގތަށް  އެްއޗެހި  އެ  ލިބުނީމަ  ހަކަށް  މީމޭޝަނެއް 

ބޭ  މި  ކަމަށް  ބޮޑުވާނެ  ފުރުޞަތު  ނެުގމުެގ  ޓެފްޓް  ވިދާޅުވަނީ.  އަިއޑެންޓިޓީ  މި  ފޮޖަފުޅުން  ބީ    ޔޫ  ރ ސްޓް  ޓު 

 ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން ވަންންމަޖިލީހުން ނިއެެވއަރ މިޮގތަށްކަން އެ ކަންކަން އޮތީ. އެކަމަކު ވެސް މަ 

ރިޒަރ ޑިފެންސްެގ  ހަމައެކަނި  ކުރިއަށްދާނެ.  އެކަން  ކޮންޓްރޯލަށް.  ވޭނިންމެވީމަ  އެކްސެސް  މިހިރީ  ޝަންސް 

ދެން  ޗެްއެގ ވާހަކަ.  އް މިސާލަކަށް، ެއއަރޕޯޓް ފާހެްއ ކޮންތާކަށްތޯ ވަދެވޭނީ. ޚާްއޞަކޮށް ެއކްސްޓްރީމިސްޓާ ހުރިހާ އެ

މުއްދަތެްއ   ވަކި  ިއނދޭހެން  ާގނޫނުަގއި  ޕެރޯލް  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ވާހަކަިއަގއި  ނެންެގިވ  އެ  ޝަރީފް  އެމް.ޕީ 

ނެހެން. އެކަމަކު ހަމަ ތި ބޭފުޅުން އެއަށް ވެސް އިޞްލާޙެއް ެގންނަވައިފި  ނާންކަ ނޯހަމަވީމަ އެ މީހާެގ ކުށުެގ ާވހަ

ތަށް ވެސް އޮންނާނެ ނުވަތަ އެ އެްއޗެހި ޮގވޭނެއް މީހާއަށް ހަމަ ޖޮބަށް ދެމަ މާދަން ނުކުމެފައި އަހަކަމަށް ވަންޏާ  

ކަމަށް ބޭނުންފުޅު  ހައްދަވަން  ކާޑެއް  ޮގތަށް  ރެކޯޑުކުރެވޭ  އުމުރަށް  ެއކަމަކު    މުޅި  ކުރެވޭނެ.  އެކަން  ވެސް  ވަންޏާ 

ކްރާމް އޮންނާނެ. ދެން އެމް.ޕީ އި    ބެހޭ ޮގތުން އެްއޗެއްއާ  ޕެރޯލް ާގނޫނުަގއި އެ ޔާއަޅުަގނޑު ހަނދާންވާ ޮގތުަގިއވިއް 

އެކްސް ނެންެގވި  މޮނިކޮވާހަކައިަގއި    ޓްރީމިސްޓުންެގއެ  އޮވޭ  ާގނޫނުަގއި  ބެހޭ  ޓެރަރިޒަމާ  ޯއޑަރުންމިހާރުެވސް  ެގ   

ތި  ޑީ ކާޑުެގ ތެރެއަށް.  .އިވާހަކަ. އެހެން މޮނިކޮން އޯޑަރެއް ލިބޭ މީހަކަށް އެ އެއްޗެހި އިންކޯޕަރޭޓްކުރެވިދާނެތޯ އަ 

ޑީ ކާޑުަގއި އެ މޮނިކޮން އޯޑަރުން  . އެޮގތަށް ސިސްޓަމް ހައްދަވައިފި ކަމަށް ވަންޏާ ހަމަ އެ މީހެއްެގ އައިން  ބޭފުޅު

ޮގތްޮގތަށް ހެއްދެވީމަ ހަމަ އެކަން ކުރެވޭނެ. ދެން އެ ކުރަން    އް އެވެސް އެ މީހުން މޫވްމަންޓްސްއާ ހުރިހާ އެްއޗެ

ބޭފުޅުންނާ ިއންކޯޕަރޭޓްކުރާ  ޓެކްނޮލޮޖީ  ތަންފީޛީ  ޮގތެްއަގއި    ތިބޭ  އާދަިއެގ  ރަނަގޅުާވނެ.  ދެްއކީމަ  ވާހަކަ  މި  ެއ 

ވެސް   ޕްރެޒެންޓްކުރެްއވިިއރު  ފީއެ  ބޭފުޅުން  އެ  ޑިޕެންޑްވަނީ.ޗަވިދާޅުވި  އެއެ  ރސްއަށޭ  ެއއްޗެއްސެ ކަމަކު  ްއ   
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އް ނެތޭ އިނޭގކަށް. އެކަމަކު ޖެނެރަލީ ހުރި ކަންކަމަށް ތިމަންނާމެން ކޮމެންޓުކުރަންޏާ ލެ އޭެގ ޑީޓެއި  ށްންނާމެންނަތިމަ

ޮގތެއްަގިއ   އާދަިއެގ  ކަންތައްތަކަކީ  ހުރި  ބިލުަގއި  ސީދާ  ދެން  ރިޒަރވޭޝަންސްައކީ.  ތިމަންނާމެންެގ  މިއޭ 

ޖަވާބު ދެިވއްޖެ   ޑަށްތި ވިދާޅުވި ކަންކަމަށް ައޅުަގނ،  ރކްއާ ނުުގޅޭ ކަމަކަށްވެފައި އަޅުަގނޑުމެންެގ އޭރިއާ އޮފް ވޯ

ވީމަ އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅީ އިތުރު ސުވާލުތައް   3:15ެގ ިއޒުނައާ އެކީަގއި  ންޅުކަމަށް ހީކުރަން. އެހެންވީމާ، ތި ބޭފު

ރެޖިސްޓްރޭޝަނަ ނެޝަނަލް  ކަންނޭނެގ  ހުރެދާނެ  ބޭފުޅުންެގ  އެހެންވި ށްތި  ދޫކޮށްދެއްވުން.  .  އަޅުަގނޑު  ޔަސް 

 ޝުކުރިއްޔާ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ސްޓަރު ދެން  އެހެންވީމާ، މިނި ؟ރު ހިފަހައްޓަން ދެއްތޯޓައަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ޑިފެންސް މިނިސް

،  ޮގތުން ފާހަަގކުރަން ނެތިފައިމިނިސްޓަރާއި މިނިސްޓަރުެގ ޓީމުން އިތުރު ކަމެއް މި ކަންކަމާ ުގޅޭ،  އިތުރު ކަމެއް

މެންބަރު ިއއްޒަތްތެރި  ކުރެއްވި  އެން  ސުވާލު  ކަމަކަށް  މުހިންމު  ބޭނުންވާ  ހޯދަން  ޖަވާބު  ސުވާލުތަކުެގ    ކުރެއްވި 

އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑު   !ފާހަަގކޮށްލަދެއްވާެއކަން  ކުރެވިފައި ނެތިއްޔާ  މިނިސްޓަރަށް އެޓެންޑު ؛ބޭފުޅުންނަށް އެޓެންޑު

ބޭފުޅުންނަ އިއެ  ދޭނަން.  ށް  ޑިފެން؟ ކީކޭތޯޒުނަ  އެހެންވީމާ،  މިނިސްޓަރއާދެ!  ޢަބްދުއްރަޙީމް  ؛ސް  އާދެ! 

 ! ެގންދަވާށް އަކުރި

 

 ކެވުން: ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބްރިޭގޑިއަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުލްރަޙީމް ޢަބްދުލް ލަޠީފް ވާހަކަދެއް

 ދެން  ހަމަ އެންމެ ކަމެއް އެޑްކޮށްލަން. ެއއީ  ކަށްމިނިސްޓަރ އެ ފާހަަގކޮށްލެްއވި ކަންތައްތަ  ދެން ހަމައަޅުަގނޑު  

އޮން އެކްސެސް  މިކަންތައްތަކުަގއި  ޤައުމުތަކުަގއި  ބޭރު  ބަެއއް  ފާހަަގކުރަްއަވއިފި  ބޭފުޅުން  ވާހަކަބައެއް    މި   އާނަ 

ވިސްނަވާލައްވާތި ެއްއެވސް ބޭފުޅަކު ކާޑު ހިއްޕަަވއިެގން ވަޑަިއަގންނަވާ ތަނަކަށް  ަގއި  ކަންތައްތަކުެގ ވާހަކަ. ައސްލު

ެވސް ވިޔަސް  ކަމަށް  އޮތް  އެކްސެސް  ،  އެކްސެސްވާން  އިތުރު  ހުންނާނެ  އަދި  ޖެއްސުމަށްފަހު  ެއކާޑު 

ވިޔަސް   ކަމަށް  ނޭނުގނު  ބަހައްޓައިެގން  ވެސް.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކެމެރާ  ދަންނަވަންޏާމު  މިސާލަކަށް 

ނަންަގވާނެ.   ރެކޮްގނައިޒް  ފޭސް  ނަންގަވާނެ.  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޕްރިންޓު  ފިންަގރ  ތަންތަނުން  ބައެއް  ހަމައެހެންމެ 

  އެ  ވެނީކީ. އެކަމަކު މީހާއަށް ހީވާނެ ތިމަންނައަށް އެކްސެސްއެކްސެސް    އިއެހެންވީމާ، ކާޑުންނެްއ ނޫން އަސްލުގަ 

ރެކޮްގނައިޒައެ  ތަނަށް   ފޭސް  ނަންަގވަނީ  އެ  އެކަމަކު  ކާޑުންނޭ.  އެންޑްެވވުނީ  ޕްރިންޓު.   ސް  ފިންަގރ  ޕްލަސް 

ބޭސްއަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު އެްއޗެއް އެއީ. ފޭސް ރެކޮްގނައިޒް  ޑޭޓާ،  ވަންޏާމު އެީއ އެބޭފުޅުންނަށް ލިބޭ  ނަގައިފި ކަމަށް
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 ހުންނަންޖެހޭ އެބަ. އެހެންވެއްޖިްއޔާމު އެްއކަލަ މަުގމަތީަގއި  ެއވަރުެގ ސިސްޓަމެއް ެގނެުގމަށްފަހު ދެން އަޅުަގނޑުެމން

ޭއނަ އެރި ކަމަށް ވިޔަސް ވެސްމިދާއިރުަގއި ވެސް ސީ.ސީ.ޓީ  އިހިނާގފަ ބޭސްއިން  އެްއކަލަ ޑޭޓާ  ،ވީ ކެމެރާއަކަށް 

ަގިއ  ެއވަރުެގ އަސްލު މު  އެހެންެވއްޖިްއޔާިމެވނި ވަުގތެްއަގއި.  އި  އޭނަ ޕޮޕްއަޕްވާނެ މިހިރީކަން މިމީހާ މިވެނި ތަނެއްަގ

މި އިންޓްރޮޑިުއސްކޮށްެގން އެކިއެކި ލެވެލްތަކުަގއި    ހެދުން އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް  ބޭސްެއއް އަޅުަގނޑުމެންޑޭޓާ

 ވަންޏާމު. އޭރުން މި ވަރަށް ފުރިހަމަ ސިސްޓަމަކަށް ވާނެ.  މިކަންތައްތައް ކުރަްއވާ ކަމަށް

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން:  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްެގ ފަސްޓް ލެފްޓިނެންޓް އަޙްމަދު ނަޒްވާން

އަސްލު   ކޮންސެމީަގއި  ޑޭޓާސެކިއުރިޓީ  އެއް  ހުރީ.  އަޅުަގނޑުެގ  ތަކެއް  ސެކިއުރިޓީ  ންޓްސް  އެ  ހެދުމުަގއި  ބޭސް 

އުނދަޫގ   ކުރުމަކީ  ެމއިންޓެއިން  ސެކިއުރިޓީ  އެކަމަކު  ނެތް.  މައްސަލައެއް  އަޅުަގނޑުެގ  ކުރެވެންޏާ  މެއިންޓެއިން 

ން. ސެކިއުރިޓީ އާރކިޓެކްޗަރ ިއވޯލެއް ނުވޭ ެއ  ވޯލްވަމުކޮށް އިރެޓުތައް މިައންނަނީ ވަރަށް ފާސްޓުކަމެއް. ެއއީ ތް

 އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ.   އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑުމެން އެ ލެވެލްއަށް އިންވެސްޓު ކުރެވޭނެތޯ ެއއީ ސުާވލަކީ.ލެވެލްއަކަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މިނިސްޓަރ ޑިފެންސް  ކަމެއް  އިތުރު  މެންބަރަކު  ެއްއވެސް  ސާފުކުރާކަށް  އާއި  އެހެންވީމާ،  ޅެްއ  ބޭނުންފުޓީމުން 

އަޅުަގނޑަ ކަަމކަށް  ވާ  އަޅުަގނޑު  ކަމިވަުގތު  އެހެންވީމާ،  ނުކުރެވޭ.  ފާހަަގއެއް  ޕްލޭނިންގ ށް  މިހާރު  އެބޭފުޅުން، 

މިނިސްޓަރު، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށްވުރެ ބާރު ަގދަވެެގން މިނިސްޓަރު މިތާ އިންނަވަންޖެހުން އެއީ މުޅިން އެހެން 

 .. ޕްލޭނިންގ.)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ކަމެއް. 

 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  އަސްލަމް  މިނިސްޓަރ  މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ކުރެްއީވ   ތި  ސުވާލު  ިގނައިން  މިއަދު  އަސްލު  ތިބޭފުޅުން  އިނޭގތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބިލު  އާދެ!  ބޮޑަށް  ބިލަށްވުރެ 

އޭެގ ތެރެއިން ކުރެްއވި ސުވާލުތަކުެގ ތެރޭަގއި ބޮޑަށް    ،ކަެމއްތޯ. ދެންއިމްޕްރޫވްކުރަން މީެގ ތެރެއިން ކުރެވޭނީ ކޮން

ައއި ުމްއސަނދިކޮށްފައި  ޑީ.މިދިޔައީ  ފުޅާކުރަ  ޑީ. އައި،  ކާޑު  ބޮޑަށް  މިއަށްވުރެ  ޔޫސޭޖު  ކުރެވޭނެ    ންކާޑުެގ 

ވާހަކަ.   މިނިސްޓްރީޭއެގކަންތައްތަކެއްެގ  ޕްލޭނިންގ  އަޅުަގނޑު  އެްއޗިއްސަށް  ބަެއއް  އޭތެރެއިން  ޕޮލިސީ    ޒް ން  އަ 

ެއއްބަ ކަންތައް  އަނެއްބައި  އެބަހުރި.  ކަންތައް  ކަމެްއ  ހެއްއެއްބަސްވާ  ބިރުަގންނަ  ވަރަށް  އަޅުަގނޑު  ނުވަން. 
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އެހާބޮޑަށް  އިކުރިއަރަމި  މިހާ    އިއަސްލުގަ  ޒަމާނެއްަގއި  އަސްލުގަ އެއްކަލަ  ދާ  ވަނުން  ދުނިޔެއަށް  .  އިޑިޖިޓަލް 

ރ  މިއަށްވުރެ ސެކުއަ ޕެޑް ެގންުގޅޭ މީހެއް ނޫން އިނޭގތޯ.  ަގލަމާ ެގންުގޅޭ މީހެއް. އައިއި  ފޮތާ   އަދިވެސްއަޅުަގނޑަކީ

ައޅުަގނޑަށެ ެގްއލޭ.  އިައސްލުަގ  އްއެްއޗެއް  ފަސޭހައިން ނުވެސް  އެހާ  އެއްޗެހި  މި  ވަަގށްނެީގަމ  މި    ނުހުރޭ.  ފޮތް 

އެްއޗެއްހަމީ މި  ނުކުރެވޭނެ  ކޮރަޕްޓެއް  ދެން  ކަށް  ެއއްޗިއްސެއް.  ލިޔާ  މީެގ  ކޮރަޕް،  އިނޭގތޯ.  އެއްޗެހި    ޓު ހުންނަ 

ކުރެޭވ.   އިންފޮމޭޝަނެއްވެސް  ހުރިހާ  އެްގޒިން،  އެހެންވީމާ،  ވަންއޯލް  ިއޒްބާސްކެޓު  ގ  އަސްލު     ބިޓް  ލިޓިލް 

އަޅުަގނޑަށް.  ފުރައިޓް ރެޒަރވޭޝަންސް ނިންގ  ލާންހުރި  އެއަށް  އިންފޮމޭޝަން  ބަެއއްކަހަލަ  އެބަހުރި  އަޅުަގނޑުެގ 

ބައެއްއިއަސްލުގަ  ދެން  އައިދުނިޔޭެގ  ؛ ކަހަލަ .  އެހެންވީމާ،  ވެސް  އައި  ށްކާޑަ  ޑީ. ހުރިހާތަނެއްަގއި   ޑީ.ލާންޖެހެނީ 

ަގބޫލެއް  ކާޑު  ޑީ.ލާންޖެހޭ މިންވަރުެގ ިއންފޮމޭޝަން. އައިށް  ކާޑަ ެއީއ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްލެވޭ ައޅުަގނޑު  ނުކުރަން 

ަގމީސް ވެސް.   ހުންނާނެ  އެޮގތަށް  މިހާރު  ޮގތަށްވާކަށެއް.  ފަންކްޝަންސް އެްއޗެއް  ހުންނާނީ  ލާ  ައށްއެކި  ަގމީސް   

ހިއެއްނުވޭ  އި.އަސްލުގަ  ހުންނަހެން  ައޅުަގނޑަކަށް  ސޫޓެއް  އެއް  ހުންނަ  ފަންކްޝަނަކަށް  ިއ  ަގއަސްލުނެއް  ހުރިހާ 

ަގބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫން އަސްލުަގ  ޮއފްމެޓަރ    ޒްއަޅުަގނޑު އޭ  ެއއްއެ ިވސްނުން އެއީ  .އިނޭގތޯ އި.  ޕްރިންސިޕަލް 

ައއިކާޑު މިން  ޑީ. އައި ކްރެޑިޓް ކާޑު މިންވަރުަގއި ކްރެޑިޓް ކާޑު ހުންނާނީ. ޕާސްޕޯޓު   ކާޑު ހުންނާނީ.  ޑީ.ވަރުަގއި 

ސީ.ޓީ.އޯ ،  ބޭސްައކުންޑޭޓާ  އި.އަސްލުގަ   ހުންނާނީަގއި  ޕާސްޕޯޓު  މިންވަރު މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެން އާތެދެއް  ެއކީަގއި 

ައއި އެބަކުރަން.  އެބަޖެހޭ    ޑީ. މަސައްކަތް  ރީޑްޭއެގ  ކާޑު  ހަދަން.  ޑިޖިޓަލީ  އެްއޗަކަށް   އެވަރުވާންޖެހޭކުރެވޭ 

ޑޭޓާ  .އަސްލުަގއި ހުންނަ  ރީޑްކޮށްލެވެން   އޭަގއި  މެޝިންސްަގއި  ޖެހޭ.  ޑިޖިޓަލީ  ރީޑިންގ  ކާޑު    ހަމައެހެންވީމާ، 

ކާޑުަގއި ފެންނަން   ޑީ. މިހާރު ހުންނަ މަޢުލޫމާތު އައި  ައދި  ކާޑަށް ލެވިދާނެ  ޑީ.ދެން އައި ؛އާ ބެހޭރީޑްކޮށްލީމަ އެމީހާ

އެްއޗެހި ބައެއް  އިތުރަށް  މަޢުލޫމާތުެގ  އަނެހުންނަ  މައިންބަފައިންެގ  އެމީހާެގ  ޮގތަށް  އް.  އަންނަ  ހިސްޓްރީއެއް  ހެން 

އެމީހާެގ ކްރިމިނަލް ކަލަ  ެއއް މީެގ ތެރޭަގއި  ،  ފުލް ެއއްޗެހި ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސްޒްޔޫެއއްޗެހި ލެވިދާނެ.    ވެސް އެ

ައއިރެކޯޑްސް ެއއްޗެހި، އަޅުަގނޑަށް ހިއެއްނުވޭ  ލާކަހަލަ އެްއޗެއް  ޑީ.ކަހަލަ  ހުންނަޖެ  .ހެންކާޑަށް  ހޭނީ އެމީހާގެ  އެ 

ެއ    ަގއިކާޑު އިޓް ސެލްފް  ޑީ.އައިބޭސްއެްއަގއި އެމީހާެގ އެްއޗެހިތައް ހުންނަންޖެހޭނީ.  ކާޑުން ލިންކުވާ ޑޭޓާ   ޑީ. އައި

ައޅުަގނޑުެގ ލައިފް ލިޔެެގން ،  ބެހޭނުވާނެ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ އެއީ ޕެންޑްރައިްވއެްއަގއި އަޅުަގނޑާ  ހުންނާކަށް  އެްއޗެހި

މިއީ ހަމަ ވަރަށް   ލިބުނީ.މުޅި އެތި  ހަމަ  ވާނީ އިނޭގތޯ. ޕެންޑްރައިވް ެގއްލުނީ  އި  ށް އަސްލުަގއުޅުން ކަހަލަ ކަމަކަ

ކަމަކަށް ޖީބަށް އަޅުަގނޑުމެންނާ  ވާނެ  ބިރުވެރި  އަޅުަގނޑުމެން  ލަިއެގން  އެްއޗަކަށް  އެންމެ  އެްއޗެއް  ހުރިހާ  ބެހޭ 

އަސްލު ފެށުން  ެގންުގޅެން  އޭ  ަގއި.ލައިެގން  ެއކަާމ  ލެވެލްަގއި  މެޓަ  ޒްއަޅުަގނޑު  ޕޮލިސީ  ޕްރިންސިޕަލް  އޮފް  ރ 

އަސްލުަގ ދެކޮޅު  ހަމަ  ދެން  އިއަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ތެރެއިން  ،  ެއކަމާ  މަސަްއކަތުެގ  ކުރަްއވާ    ައއިސް ސީ.ޓީއޯ 
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ކަމެއް ހިސާބަކުން  ކިހާ  ެއއީ  ނުކުންނާނީ  މީެގ    ެއއްސެވި،  ދެކެނީ  ިމނިސްޓަރުން  ައޅުަގނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯ 

ދެން ދިުގ މުއްދަ   ،ވި އެއްސެ ،  ކަންކަމުަގއި.  ެއއްސުވާލު ކީއްވެހެއްޔޭ  އެްއސެވި  ުގޑް ރީޒަން  ޔޫނުސް  ށް ނަހަދަނީ. 

  ޑީ. އަހަރު ކުއްޖެްއެގ އައި  2އެ ާވޮގތަކީ މިހާރު  އަހަރަށް.    10އަހަރުވީމަ ދެން ހަދާނީ    40އުމުރުން  ރ އިޓް.  ފޮ

  ޑީ .އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާ ފީޗަރއަކީ އައިކާޑުެގ އިންނަ    ޑީ.އަހަރުާވއިރު ވަރަށް މީހާ ބަދަލުވޭ. އައި  5ކާޑު އެކުއްޖާ  

އެ އިންނަ  ފޮޓޯ.    ކާޑުެގ  ބަޔޯމީހާެގ  ބަލާ.  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ޑޭޓާއެއީ  އެއީމެޓްރިކް  ނޫން  ސީދާ ެއއްެއއް  ެއއީ   .

އަސްލު  ކުއްޖަކު    ަގިއ.އެޕިއަރެންސް  ެއވަރުެގ  އަޅުަގނޑުމެން،  އެބަ  އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ،  ބަދަލުވަމުންދޭ. 

މިހާރު ދެން އަޅުަގނޑު ެއޮގތަކަށް ބަދަލެއް ނުވާނެވިްއޔާ.  އަހަރުން.    10މިހާރު ބަދަލުވަނީ  ކާޑު    ޑީ.އަޅުަގނޑުެގ ައއި

ދިޔަ ހިސާބަކަށް  ވަކި  ނުވާނެއިއުމުރުން  ބަދަލެއް  މީހާ  ސިފަތައް  މަ  ހުންނަ  އެ  ެއ  .  އެމީހާެގ  ކުޑައިރު 

، ފަރީދާމެން ހުރޭ އަހަރުން އެ ހަދަނީ. އެއަށްވުރެ ވެސް ކުޑަކަންނޭނެގ  5އަހަރުން    5ބަދަލުވަމުންދާތީ އެ ޮގތަށް  

  ، މަރޖެންސީ ހާލަތުަގއި އެ،  މެންނަށް. ދެންޮގތުން ވާހަކަ ދެްއކިދާނެ އަޅުަގނޑުބެހޭ  ެއކަމާ،  . ދެންލާފަ  އެކި ުމއްދަތު

ފުރަން  ހާރޫނު ވާހަކަެއއް  ަގބޫލެއް  މިއީ ؛ނެންެގވި  ައއިއަޅުަގނޑު  މައްސަލައެްއ    ކާޑާ   ޑީ.ނުކުރަން  ުގޅުންހުރި 

ދަންނަވާ އަޅުަގނޑު  މިސާލެއް  ބޭރުަގކަމަކަށް.  ރާއްޖެއިން  ހުއްޓާފާނަން.  އެމީހާއަށް  އި  ެގއްލިއްޖިއްޔާ    ޕާސްޕޯޓު 

ޑޮކި ޓް ކުރެވޭއުރެވަލް  ދަތުރު  ހަދަިއެގން  އެމެންޓެއް  ެއއަ.  ޑޮމެސްޓިކް  ރާއްޖޭެގ  ހާލަތެއްަގއި  ރޕޯޓަކުން  މަރޖެންސީ 

ރ  މަރޖެންސީއެއް ކަމަށް ޑިކްލެއައެއީ އެ.  އިއަސްލުަގ  ނީނެ ޮގތުެގ އުސޫލަށް އޮންނަންޖެހޭދަތުރުކުރަންވެއްޖިއްޔާ ހަދާ

ދަތުރު ައއި ؛ކޮށްފައި  އެއީުގޅު  ކާޑާ  ޑީ. އެއީ  ނޫން  ކަމެްއ  ޮގތަކީ.  .  އެއްންހުރި  ވާންޖެހޭ  އެއީ  އެހެންވީމާ، 

އަޅުަގނޑުމެން ޕްރެކްޓިސް ކުރާ ޮގތްތަކެއް އެބަހުްއޓޭ. އެހެންވީމާ، އެ އުސޫލު ެގނައިަމ އެ ދަތުރު ކުރެވޭނެ ޮގތް  

އާ އަޅުަގނޑުމެން  މިާވޮގތަކީ  ންއޮންނަންޖެހޭނެ.  ޮގތެްއަގިއ  އަޅާފައި   ވާހެން  ހިންޏަށްމު  ރޮނުގވަނީ.  ހުންނަ  ެގ   

ހިނާގކަށެއް.   ނޭނެގ  ދެން  ެވއްޓުނަސް  ފަތެއް  އަސްލުަގމައްޗަށް  އެބަޖެހޭ  ހޯދަން  ޮގތެއް  އެނޫން  ިއ  ެއހެންވީމާ، 

 އަޅުަގނޑު ސީދާ ބިލާ ،  އިނޭގތޯ. ވަށާލާފައި ދާކަށް ނޭނެގ. އެ މައްސަލަ އަޅުަގނޑުމެންެގ އެއް މައްސަލައަކީ. ދެން

 މިހާރު އޮތް އެއްޗެއް އުނިކޮށްލަން އަޅުަގނޑު އެދޭ ެއއްޗެއް ދަންނަވާފާނަން އިނޭގތޯ.    ުގޅުންހުރި ެއއްޗެއް، ބިލުަގއި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ! މާއްދާ ވިދާޅުަވްއޗޭ
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އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  އަސްލަމް  މިނިސްޓަރ  މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޖަހާފައި ހުންނަ އެްއޗެހިތަކުެގ ތެރޭަގިއ    އިކާޑުގަ   ޑީ. އިންނަ އައި  އިަގ  5ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ެގ    21އާދެ! ބިލުެގ  

ނުކުރަން ދާއިމީ އެޑްރެސް ކިޔާ އެްއޗެއް އިންނަންޖެހޭނެ ކަމަކަށެއް.   ައޅުަގނޑު ަގބޫލެއްއެބައިން ދާއިމީ އެޑްރެސް.  

ބަ އޮފް  ޕްލޭސް  ނުހުރޭ   .އިނޭގތޯ  އިންނަންޖެހޭނީ  އިއަސްލުގަ   ތުރއެމީހާެގ  މިހާރަކު  ެއޑްރެސްއެއް  ދާއިމީ 

ދެފަިއ  ނއި  ހުގައިވޭ. އެމީހާެގ މަންމަ، ބައްޕަ ޭގަގއި އެ ދާއިީމ އެޑްރެ. ދާއިމީ އެޑްރެސް ބަދަލު ވެސްއެއް އަސްލުގަ 

އައިމަ    އެ ޯގްއޗަށް  އަމިއްލަ  މީހާެގ  މީހާެގ  އެޑްރެސް  އެ  ދެންއެބަ  ދާއިމީ  އައި،  ބަދަލުވޭ.  އެބަހުރި    ޑީ .މިބިލުެގ 

އަސްލުަގ  އިކާޑުގަ  ޮގތްތައް  މަޢުލޫމާތު ބަދަލު ކުރެވޭނެ  އެބައިދޭ.    އި.ހުންނަ  ޕްރޮސެސްެއއް ވެސް  ކުރުމަށް  ބަދަލު 

ދާއިމީ   ށްކާޑުެގ ޖަހާފަިއ އިންނަ އެްއޗަކަ  ޑީ .އައި  އެކަމަކު އެހާ މުހިންމު ެއއްޗެއް ކަަމކަށް ައޅުަގނޑަކަށެްއ ނުފެނޭ

އޭރު ވިހޭއިރު ދާއިމީ އެޑްރެސްައކަށް ހުންނަ ެއއްޗެހި އޭެގ ޑިޖިޓަލީ ޭއެގ  ، ތާއިރއެޑްރެސް. އެމީހާެގ ޕްލޭސް ޮއފް ބަ

 ޑީ. ން އެ އައިކާޑުަގއި ބެހެއްޓުމަކީ މައްސަލަެއއް ނޫން. އެކަމަކު ބަލާ ބެލުމުން ފެންނަންޖެހޭނެ އެްއޗެއް ނޫ  ޑީ. އައި

ބިލުަގއި އެބަހުރި ވަރަށްިގނަ ކަންތަކެއް    މި  ،ހުރި  އެބަހުރި މީެގ ތެރޭަގއި ކަންކަން ކުރުމަށް،  ކާޑުެގ އިންނަ. ދެން

ަގާވއިދެއް ހަދަންޖެހޭނެއޭަގާވއިދެއް ހަދަންޖެހޭނެ  އަޅުަގނޑުމެން ހުރި   ޖަހާފައި  އޭ. ވަރަށްިގނަ ތަންތަނަށް އެބަހުރި 

މި މިސާލަކަށް  މިހާރު  ދިވެހި  21ދެންނެވި    އެްއޗެހި.  އެބައިން  މާއްދާަގއި  ކާޑު    ވަނަ  އަންަގއިދޭ  ރައްޔިތެއްކަން 

ންޓް ޓްމަންނަންވީ ޮގތުެގ ނަމޫނާ ާގނޫނުެގ ދަށުން ޑިޕާކާޑު އޮ  އޮންނަންވާނީ ދިވެހިބަހުންނާިއ އިނިގރޭސި ބަހުންނާ

ކުރަންވާނެއޭ ބަޔާން  ގަވާއިދަކުން  ހަދާ  ރަޖިސްޓްރޭޝަނުން  ނޭޝަނަލް  އެ    .އޮފް  ލިބުނީމަ  ާގނޫނު  މި  މިހާރު 

އަސްލުގަ  އަންނަނީ  ހެދެން  އޮންނާނީ    ދެން،   .އިަގާވއިދެްއ  ަގާވއިދު  އެ  ހީވަނީ  އަޅުަގނޑަށް  ެވސް  މިހާރު މިހާރު 

ެގ އުސޫލުވެސް  އޮންނާނީ  ތަކުގެ ންދާ  ަގވާިއދެއް  އޮންނަ  އެ  އަސްލު  ތެރެއިންލާފައި  އެހެންވީމާ،  ަގާވއިދެްއ  ަގއި. 

މި ނާދޭ. އެހެންވީމާ، ވަރަށްިގނަ ކަންކަން ހުންނާނެ މި ބިލުަގއި.    މެއްާގނޫނީ ބާރުވެރިކަ  އަށްއެ   ކަސްއްޖަމިހާރު ހެ

އެހެާގނޫނަކަށް ހުންނާނެ.  ދީފައި  ތެރޭަގއި  ީމެގ  ބާރުތައް  ހެދުމުެގ  ަގވާއިދު  އިންވީމަ  އަޅުަގނޑު  ޝޯރޓް    ންވީމާ، 

ހުރިހާ ބިހެއް ެއއް ބާސްކެޓަކަށް ލާން ައޅުަގނޑު ބިރުަގނެއޭ. ބިރުވެރިކަމެކޭ. އެހާ ޑިޖިޓަލްާވކަށް  ،  ދަންނަވާލަން އޮތީ

އެވަރުވެލީމަ. ހުރިހާ އެއްޗެއް އެކައްޗަކަށް    ވަންތަކަން ކެނޑޭ އެބަމި އިންސާނީއަސްލު  ނުވާނޭ. އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ  

ވާހަކަ.    އަޅަިއެގން ކަމެއްެގ  ބިރުވެރި  ވަރަށް  ހަމަ  ގޮއްސަ ދެން،  ުއޅެން.  ތަންތަނަށް  ބޭރު  އަޅުަގނޑުމެން 

އައިޑިއާ މޮޅު  ފެނުނީމަ  ެއއްޗެހި  ބައެއް  ދައްކައި  ަގސް ބައެއްފަހަރު  ފަހަރަށް  ިގނަ  ވާހަކަ  އުޅެނީ   އިމިކަހަލަ 

ރެއިއަސްލުގަ  އަޅުަގނޑުެގ  އެސި.  އެބަހުރި  އައިއެ  ސްޓެންސް  އައިންނައޮކާޑު    ޑީ. ްއޗަށް.  ކާޑު    ޑީ.ންޖެހޭނީ 
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ޕާސްޕޯޓު ވަރުަގ  ،މިންވަރުަގިއ.  ކާޑު  ،އިޕާސްޕޯޓު  އެންެމ   ކްރެޑިޓު  ކްރެޑިޓު  އެއީ  ެގންުގޅޭނީ.  ވަރުަގިއ  ކާޑު 

 ރަނަގޅު ޮގތަކީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކުރިންއަޅުަގނޑު   އެރުވުމުެގ  ފުރުޞަތު  ކަންތައްތަކުެގ   ައޅުަގނޑަށް،  ޑިފެންސަށް  ފާހަަގކުރަްއވާ  މި  މިބޭފުޅުން 

ދެންމެ އަސްލަމް ދަންނަވާލަން.  ުގޅޭޮގތުން އެްއޗެއް    އެންމެ ފަސޭހައިން ކަންބޮޑުވުން އެ އޮންނަ ކަންތަކާ  އިންތެރެ

ޗައިނާ  މިސާލަކަށް  ފާހަަގކުރެްއވި.  ވާހަކަ  އެ  އެތެރޭެގ  ކަހަވެސް  ރައްޔިތުންނަށް  ޤައުމުެގ  އެ  ޤައުމުތަކުަގއި  ލަ 

ޗައިނާ މީހުންެގ ފޯނުެގ އިންނަ ކޯޑެއް ރީޑުކޮށްެގން ވެސް  ،  ފޭބުމުަގއި އެ ބޭފުޅުން  އިދަތުރުތަކުަގއި ފްލައިޓަށް އަރަ 

މަޢުލޫމާތު  އިންޓަ އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  އެރޭ  ފްލައިޓަށް  ދަތުރުތަކުަގއި  އިނޭގތޯބިލިރނަލް  އޮތީ  މިހާރު .  ފައި 

ައއި ސީދާ  މިވަނީ  ވެއްޖިއްޔާ  ހިފައިެގން  ޑީ .ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ކައިރިއަށް ،  ކާޑު  ކައުންޓަރު  މީހާ  މީހާ ،  އެ 

  ނުވާ ކާޑެއް ޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަނުކުރައްާވ. ކާޑު އޮންނަން    މެއްކާޑު ކޮޕީއެއް ވެސް ބޭނު  ޑީ.ހުންނައިރުަގއި ވެސް ައއި

އެ ވެސްކިތަންމެ  ދިމާވިޔަސް  ކަމެއް  ދަތުރުފަތުރުމަރޖެންސީ  މިހާރު  ކަމަކީ  .  މިނިވަން  ައސާސީ  އެއީ  ކުރުމުެގ 

ކޮންމެހެން   ،އިންނަނީ. އެއަށްވުރެ އެ ބްރޯޑްކޮށްއެ  ކުރެިވފައޭ  އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، އެ ވަރަށްބޮޑަށް ލިމިޓު  ޙައްޤެއް

ކީ. އަސްލު  ހިމަނާ ވާހަކައެއް ނޫން ައސްލު ވާހަކައަ  އްރސަނަލް އިންފޮމޭޝަނެޑިޖިޓަލް ކާޑެއްެގ އޭނަެގ ހުރިހާ ޕަ

ޚިދުމަތްތަކަށް،  ވާހަކަައކީ މިއަށްވުރެ    އެ  އަސާސީ  މިކާޑު  ޮގތެއް  ހޯދޭނެ  ޮގތްތަކެއް  ފަސޭހަ  ވުުމަގިއ  އެކްސެސް 

ެއއީހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ިއއްޒަތްތެރި    ، އެބައޮތްތޯހޯދޭނެ ޮގތެްއ    ،ފުރިހަމަކޮށްެގން ހޯދޭނެ މިންވަރަކީ ކޮބައިތޯ 

ކުރާ ވާހަކައެްއ  އޭަގއި ރަްއކާންކަމަކީ. ކޮންމެހެން މާިގނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ޑިޖިޓަލީ  މެންބަރުން އެ ފާހަަގކުރަްއވާ ކަ

ނޫން.   ޚިދުމަތަށް   ެއއްވެސް  ބޭންކިންގ  މިސާލަކަށް  ނޫން.  ވެސް  ވާހަކަެއއް  ކުރާ  ކަމެއް  ހުރިހާ  ކާޑުން 

ކަމެއް ނުކުރެޭވ  އެއީ  އެއްފަ   ކަމަށް  އެކްސެސްވުން  އެކަން  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެކަމަކު  ވަންޏާ  ކުރެވިދާނެ.  ރާތް 

އައި އޮންނަންވާނެ.  ޮގތްތަކެއް  އެކްސެސްެވވޭނެ  ޚިދުމަތްތަކަށް  އާސަންދަ   ޑީ. އަސާސީ  ހަމަވީމާ  މުއްދަތް  ކާޑުެގ 

އެހެންވެއްޖެ  ،  ަމރޖެންސީ ދަތުރެއް އޭނައަށް ނުކުރެވިފައި ކާޑުެގ ުމއްދަތް ހަމަވެފައި އޮތީމަ އެ  ޑީ.ައއި،  ނުލިބިފައި

ފޮޓޯަގއި ހުރީ އެމީހާ. އި އިން ކާޑުގަ ، ޮގތުަގއި ުމއްދަތް ކާޑުެގ ހަމަވެފައި އިނަސް  ަގބޫލުކުރާވަންޏާ ައޅުަގނޑު ކަމަށް

އެ ހިސާބުން އަޅުަގނޑުމެން އޭނައަށް ެއ  ،  ވަންޏާ އޭނަެގ  ކާޑު ހިފައިެގން ޮގއްސަ ހުރީ އެމީހާ. އެހެންވެއްޖެ ކަމަށް

ކަމަށްއެ އަޅާ  ހުރަސް  ދަތުރުކުރަން  އަ  މަރޖެންސީ  އޭނަެގ  ލިމިޓު ވަންޏާ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ޙައްޤެްއ  ސާސީ 

އަސްލަމް  ެއއީ އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ މީެގ މަިއަގނޑު ުއސޫލަކީ.    ،އޮންނާނެތޯ  ތަކެއްނީޭއ. ެއއަށްވުރެ ފަސޭހަޮގތްކުރެވެ
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ކަންތަްއތަކާ ފާހަަގކުރެްއވި  މެންބަ  ކުރިން  ނެތް.    ރަކުުގޅިެގން  ކަންބޮޑުވުމެއް  ޔުނިޓަ  ޑީ.އައިމެންބަރުން    ށް، ކާޑު 

ރީކުރާނެ ޮގތެއް ހޯދުން. އުފަންދުވަހުެގ ދިނުން. ވިހާ މަރުވާ ރަޖިސްޓަ  ޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ާގނޫނީ ބާރުނޭ

ހޯދުން. ދާއިމީ އެޑްރެހެއް  ސެޓްފިކެޓް   ޮގތެއް  ހޯދުން. އެކަންކަމާހަދާނެ  ޮގތެއް  ިމ    ރެކޮްގނަިއޒްކުރާނެ  ުގޅޭޮގތުން 

ކާޑު   މެންބަރުން ބޭނުންވަނީ މިދެންނެވިހެން މި މެންބަރުންެގ މާބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެްއ ނެތް.  ާގނޫނުެގ ހުރި ކަންކަމަށް  

ނުކޮށް  މިއަށްވުރެ ލިމިޓް  ޙައްޤުތައް  އަސާސީ  ކުރެ،  ފުރިހަމަކޮށްެގން  ރިލީސް  ބޮޑަށް  ޮގތްތަކަކީ ވޭވީހާވެސް  ނެ 

 !ެގންދަވާށް އަކޮބައިތޯ ދެނެަގތުން. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ޑިފެންސަށް ފުރުޞަތެއް އަރުވާނަން. ކުރި

 

 ހަކަދެްއކެވުން: ވާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްެގ ލެފްޓިނެންޓު ކާނަން ޙަސަން ބުޝްރީ

عليكم މެންބަރު  .السالم  އިއްޒަތްތެރި  ައއި،  ދެންމެ  ސުވާލެއް  ކުރެއްިވ  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  ކާޑު    ޑީ.ެގމަނަފުށީ 

އަޅުަގނޑު އިނޭގތޯ.  ނެތް  މައްސަލަެއއް  އެ  މެންކޮޕީއެްއ،  ވެސް  އައިއިރު  މިއަދާހަމައަށް  ހަމަ  މަރޖެންސީ  ހަމަ 

ހަމަ ޮއތް ކަމުަގއި ވިޔަސް    އޮތް  ކާޑު ައސްލު އޮރިޖިނަލް ނެތް ކަމުަގއި ވިޔަސް، ކޮޕީ  ޑީ.ނިޔާކޮށްފައި އައި   ށްތަހާލަ

ހަމަ    އޭިވއޭޝަން ފުރުޞަތު  އެ  ކޮމާންޑުން  އިނޭގތޯ.  ޕަސެކިއުރިޓީ  އޮތީ  ދެވިފައި  އެހެންވީމާ،  ސިންޖަރުންނަށް 

އެ  ،  މަރޖެންސީ ހާލަތުަގއި އެ ހާލަތަށް ނިޔާކޮށްފައިއެ  ހަމަ   އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ އަބަދުވެސް ެގންުގޅޭ އުސޫލެއް އެއީ

ދެމުން އައީ. ހަމައަށް ވެސް ެއ ފުރުޞަތު    މިއަދާއެއީ  ފުރުޞަތު ދޭންޖެހޭ ހާލަތެއް ެވއްޖިއްޔާ އަޅުަގނޑުމެން ދެން.  

ރލައިންތަކުެގ ރިޒަރވޭޝަންތަކެއް ވެސް.  އަޅުަގނޑު ހަމަ ފާހަަގކޮށްލާނަން ީމެގ އެބަވޭ އެއަ،  މީގެ   ދެން، އެކަަމކު

އޭތި  ރއެއް ނުކުރަން  އަންޓަރފިއަންނަ ރިޒަރވޭޝަންތަކަކީ ައޅުަގނޑުމެން ެއއަކަށް އިއެ ނުން  ރލައިއެހެންވީމާ، ެއއަ

ކުއްޖައިނޭގތޯ.   ބައްޕަޞަ ޚާއް  ،ވެސް   ކު ހަމަ ކުޑަ  އާއި  މަންމަ  ހަމަ    އާ ކޮށް  ވެއްޖިއްޔާ  ކުޑަކުއްޖެއް  ދާ  ެއއްކޮށް 

 ހަމައަށް ވެސް.   ށް ެގންދަނީ ިމއަދާއަރި ހަމަ އެޮގތަށް ކު އޭތި. ައޅުަގނޑުމެން ނުހިފަހައްޓަން އޭތި.ކުރަން ވް އެލަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަސްލަމް ވިދާޅުވޭ. 

 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  އަސްލަމް  މިނިސްޓަރ  މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 
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އެވެސް އަނެއްކާ  ،  ދެްއކި ވާހަކަ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކުެގ ވާހަކަ. ދެންައޅުަގނޑު ކުރިން  ،  އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު

މުއްދަތު ހަމަވިޔަސް   ކާޑު ޑީ . ހާލަތުަގއި ައއި މިކްބެހޭ ކަެމއް ނޫން. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މިތިބީ ޕެންޑެ ކާޑާ ޑީ. އައި

ސަ ހުރިހާ  ދޫކޮށްލައިެގން.  ހަމަ  އެއީރވިސްއެއް  އުސޫލެއް  ެގންުގޅޭ  ުގޅުންހުރި   ކާޑާ  ޑީ.ައއި  އެތޯ.  އިނޭގ  ހަމަ 

ލިޔުއްވާލަދެްއވާ ބަެއއްކަހަލަ ވާހަކަތައް. މުއްދަތު ހަމަ   އެހެންވީމަ މި ބިލުަގއި  އެްއޗެއް ނޫން. އަޅުަގނޑުެގ ާވހަކައަކީ  

ޚިދުމަތްތައް   ޚިދުމަތްތައް.   ލިބޭނެވިޔަސް   އެކަހަލަ    ނުހުއްޓުވޭނެ  އެހެންވީމާ،  އިނޭގތޯ.  އޮެވއްޖިްއޔާ  ކާޑެއް 

ުގޅިެގން   މިކާއޭރުން އޮންނާނެ ދާއިމަށް އެކަން ގޮއްސަ. މިހާރު މިތިބީ ޕެންޑެއޭރުން،    ލެްއވީމާކެއް މީެގ  އެްއޗެހިތަ

ތިބީ.ލުއިތަބައެއް   މި  ދީެގން  ލެްއވީމަ    ްއ  ތެރެއަށް  މީެގ  ވިސްނަވާފަިއ  ެއއްޗެހި  ބައެއް  ެއކަހަލަ  އެހެންވީމާ، 

 އްލުވާނެހެން. ޝުކުރިްއޔާ. ޙަަގނޑަށް ހީވަނީ އެ ަމއްސަލަ އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވޭ.  

 

 މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ ވާހަކަދެއްކެވުން:  ފެންސް ައލްއުސްތާޛާފް ޑިމިނިސްޓަރ އޮ

ފެށީމަ، މިހާރު މިސާލަކަށް   ައއި  އަހަރު  2އަޅުަގނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން ބޭނުން އުމުރު ބަދަލުވާން    ޑީ.ކުއްޖެްއެގ 

  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ހިތްވަނީ އަޅުަގނޑު،  ދެން.  އެއްއަހަރު ވީމަ ހުންނާނީ   5ކާޑުެގ މީހާ ފެންނަ ޮގތަކަށް ނޫން  

ހުންނާނީ  18  ހަމަ މިހާރު  ހުރިޮގތަށޭ  ވެސް  އެހެންހެން.  އަހަރުަގއި  ހިެއއްނުވޭ  އަސްލު   ނެއްއެކަމަކު  ހުންނާނީ 

ެއއްޗެހި  އާ  ސެކިއުރިޓީ ޮގތުން ބަލާއިރު މީހާ އާއި ފޮޓޯމި  ވަންޏާ. އެހެންވީމާ،    ހުރި މީހަކު ބުނާ ކަމަށް  ފެނިފައި

ެއ  ،  ެއކްސްޕަޔަރީ ޑޭޓެއް އުޅެފައި އެހެންވީމާ،  ޖަހާފައި ހުންނައިރު ކޮންމެެވސް ވަރަކަށް ެއ ދިމާވޭތޯ ބަލަންޖެހޭނެ.  

ކާޑު ހިފައިެގން ހުންނަ މީހާ އާއި  އެ    ެއއީ  ބޭނުންތެރި ކަމެއް،  ކޮށް އެހާބޮޑު ބަދަލު މީހުންނަށް އަންނައިރުޞައްޚާ

ވަންޏާ ތަންކޮޅެްއ ބޮޑަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް   ޓްރިކްސް އެކަހަލަ ެއއްޗެހި ހުންނަ ކަމަށްޔޯމެ ބަ،  ދިމާވުން. ދެންއާ  މީހާ

އެހު މިހާރު  އެކަމަކު  ބެލޭނެ.  ނުބެލޭއެކަމަކު  އެްއޗެއް  ެއ  ،  ރިހާ  ވަުގތެއްަގއި  ނެތް  ސިސްޓަމެއް  އެކަހަލަ 

ޕީރިއަ ާގިއމުޓްރާންސިޝަން  ެއއްޗެހި  އެ  ނަމަވެސް  ިވސްނާވަޑައިަގންނަވާތިޑެއް  ތިބޭފުޅުން  އެީއ  ،  ކުރެވެންދެން 

ޣާނިސްތާނާިއ،  އަފް  .އީމިއަ  މީެގ ކުރިއަށްވުރެ ވެސް  މިހާރު ސެކިއުރިޓީ ޮގތުން ހަމަ ވިސްނަވަންޖެހޭ ދުވަސްވަރެއް

އޮތީ ހަމަ ަވރަށްިގނަ ދުވަހު އަޅުަގނޑު  މިކަންބޮޑުވުންތަކެއް އާދޭ. ީމެގ ކުރިން ވެސް  ހުރިހާ އެއްޗެއްެގ    އާރީޖަން

އިންނަން އައިސްެގން  މަޖިލީހަށް  މި  މިތާ   މިތާ  ެއއްޗެއް  މިކަހަލަ  އެހެންވީާމ،  އިންކުއަރީަގއި.  އެކިެއކި  ޖެހިއްޖެ 
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އެހެން   ބުނެވިެގން މިއަށްވުރެ  ސެކިއުރިޓީ  ރާއްޖޭެގ  ސަބަބުން  އެްއޗެްއެގ  ހައްދަވާ  ތިބޭފުޅުން  ވެސް  އަނެްއކާ 

ދެން ދަންނަވަން.  ވަޑަިއަގންނަަވއްޗޭ  ިވސްނާ  އެއާދޭތެރޭ  ހިނގައިދާނެތީ  ކަމެއް  ޮގސްެގން  އަސްލަމް ،  ހާލަތަކަށް 

 ަގނޑު ދަނީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ. ވިދާޅުިވޔަސް އަޅު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ެގންނެވި ޑިފެންސްެގ  ވަޑައި  އްކޮށް ދީދީއާއެ އަށް. އަދި  ދީދީ  ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މާރިޔާ

ކަމަށް   ބޭނުންވާ  މަޢުލޫމާތެއް  އިތުރު  އަޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  އަޅުަގނޑުމެން ވަންޏާ  ޓީމަށް 

އަދިވެސް މެންބަރުން ތި ،  ޅުަގނޑު ލިޔުމުން އެދޭނަން. ދެން  އަފާހަަގކުރަްއވައިފިްއޔާ  ލިޔުމުން އެދޭނަން. މެންބަރުން 

އި އަރިހުން  ޕަބޭފުޅުންެގ  މަޢުން  އިތުރު  ސާފުކުރސަން  ބޭރަލޫމާތު  ތި  ބޭނުންވިޔަސް  މިކޮޅަށް  ން  ފުޅުން 

އެދޭނަން.    މަށްވަޑައިެގންދެއްވު ައޅުަގނޑުމެން  ޝުކުރިއްޔާ.  އެހެންވީމާ،  ވެސް  ބޮޑަށް  ަވރަށް  ވަޑަިއެގންދެއްވީތީ 

ނުނިމޭ އަދި  ބައި  ފާހަަގކުއިނޭގތޯ  އަސްލަމް  ކަންކަން  ވެސް  ފަރީދާ  އަދި  ނިރަ .  ބޭނުންވާނެ.  ވެސް ޢުއްވަން  މާ 

 ! ެގންދަވާން އެ ބޭފުޅުން ބޭނުންވާނެކަން. އެހެންވީމާ، ައސްލަމް ކުރިައށްޤީ އިންނެިވ. އަޅުަގނޑަށް ޔައެބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަރީދާ ޔޫސުފް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިރެކްޓަރ

ވެސް  ،  ދެން ނެތްދަންނަވަން  ދެން  އަޅުަގނޑު  އެްއޗެްއ  ދަންނަވަން.  މާިގނަ  އިތުރަށް  ައޅުަގނޑުމެންެގ    ދެން 

ފުޅުން ތި ވިދާޅުވާ ޮގތަށް  ބޭ ތި    ،ންވަރަށް ރަނަގޅަށް ފާހަަގކޮށްދެްއވައިފި ވަރަށް ިގނަ ކަންތައްތައް. ދެ  މިނިސްޓަރު

އަނެްއކަމަކީ  ،  ނޭގތޯ. ދެންން އި ރަހުރި ކުސްނުމުަގއި އެބަެގ މަސަްއކަތް ވެސް އަޅުަގނޑުމެންެގ ވިޑިޖިޓަލް ކާޑެއް

ާއސަންދަ  މިސާލަކަށް  ވެސް  ރުހާމި ލައިސެންސް،  ޕާސްޕޯޓުޑްރައިވިންގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ    ،  އެްއޗިއްސަކީ  މި 

މިހާރު އިނޭގތޯ.  އެއްޗެހި  ހެދެމުންދާ  ތެރެއިން  ބޭނުންކުރައްވާނީ  ސިސްޓަމްެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ހަމަ  ވެސް 

އެއިން   މަޢުލޫމާތު  ހުރި  ތްރޫކޮށް ކޮސިސްޓަމްަގިއ  ސިސްޓަމް  އެ  އެހެންވީމާ،  ވެސް.  އެްއޗަކަށް  ންމެ 

މިހާރުަގނޑުމެންއަޅު ޚިދުމަތްތަްއ  ފޯރުކޮށްދެވޭ  ފަރާތްތަކަށް  އަދި އެ   ދަނީމި    ފޯރުކޮށްދެމުން  ހަމަ  ވެސް  ނަށް އެ 

އެ   ނަމަވެސް  ފެންވަރުެގޑިޖިޓަލް  ނޫން  އަދި    އެ   .އިނޭގތޯ  އަިއ.ޑީެއއް  ޮގސް  ހިފަިއެގން  ކަމެއް  ައއި.ޑީެއއް 

ވިޔަސް  ކަމަށް  އަދި  ،  ނުކުރެވުނު  އޮތޯރިޓީތަކާއި  ިގނަ  އަދި  ކަންތައްތައް  ިގނަ  ހިއްސާވާ  ސަރުކާރުެގ 

އުފައްދަވާ  އީރަ ހަމަ  ކައުއެ  ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  މިދަނީ  ބޭނުންކުރެވެމުން  ެވސް  ންސިލުތައް 

ބޭފުޅުޑޭ އެ  ައޅުަގނޑުމެން  މަޢުލޫމާތުތައް.  ހުންނަ  ލެވެލެޓާބޭސްަގއި  ބޭނުންވާ  މި  އެ ން  ެއކްސެސްދެވިެގން  ްއަގއި 
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ދުމަތްތައް ނޫނީ ކުރަްއވާ މަސަްއކަތްޕުޅުތައް ެވސް ކުރެއްވެމުން  ރުން މިހާރު ދެއްވާ ޚިކާ ެގންދަނީ. އެހެންވީމާ، ސަރު 

އަޅުަގނޑުމެންެގ ދަނީ  ދެން  ޑޭ  ހަމަ  އެ  ބިނާކޮށް.  މައްޗަށް  މަޢުލޫމާތެއްެގ  ހުރި  ކާޑެްއ  ޓާބޭސްަގއި  އެހެންވީމާ، 

ހުރި. އެ މަސަްއކަތްތައް ވެސް ކުރެމުން އެބަދޭ. ހަމަ ވިސްނުމުަގއި ެވސް އެބަވެސް  ކުރުމުެގ ކަންތައްތައް  ޑިޖިޓަލް

 ދާޅުިވހެން ސީ.ޓީ.އޯ ވެސް ެއ ެގންދަވަނީ ޭއެގ ބަެއއް މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން މިހާރުއެޮގތުން، މިނިސްޓަރ ވި

 ވެސް އިނޭގތޯ. 

 

 ތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާސަ

ފުރުޞަތެއް  އާދެ!   ކުޑަކުޑަ  ވަރަށް  ޝިފާޢު އަރުއަޅުަގނޑު  ޝުކުރިއްޔާ.  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި   އާއި  ވާނަން 

މެންބަ ޔޫނުސްއިްއޒަތްތެރި  މަޢުލޫމާ  މިއަދު  އަށްރު  ކުރު  ؛ބޭނުންވާ  ށްލަންސާފުކޮ  ުގޅޭޮގތުން  ތާދެއްވި    ވަރަށް 

  އަޅުަގނޑު މި ދެނީ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް.އްއިނޭގތޯ. މިނެޓެކުރަްއވާތި 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޝިފާޢު މުޙައްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ އިހަވަންދޫ

އަޅުަގނޑު މުޤައްރިރު.  ކުރުކު  ހަމަ  ޝުކުރިއްޔާ  ޚިދުމަތްތަރުކޮވަރަށް  މިދޭ  މިހާރު  އަޅުަގނޑުމެންއްށް.  މި   ނަށް 

ތެރެއިން ޑީސެންޓްރަލައިޒް މީަގއި އެބަހުރިތޯއޭ  ާގނޫނުެގ  ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ ތި  ؟ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކެއް 

އޭެގ އިތުރުން  ؟ ނީދޫކޮށްލެވޭކިހާ މިންވަރަކަށްތޯއޭ  ؟ ލެެވނީށްއަށް ދޫކޮރެ ބޭފުޅުންނަށް ޑީސެންޓްރަލައިޒް ނިޒާމުެގ ތެ

ތަޖުރިބާއަށްއަ މިހާރުެގ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ކޮށްލިން  ވެސް  ކުރިން  ކުރާ  ޅުަގނޑު  ކައުންސިލުތަކާއެކު  ބަލާފަިއ   

އިތުރުން  ކޮންކަމެއްތޯޭއ  ނަމަ  ނުލިބޭ؟ ލިބޭތޯއޭ އެބަ  ދިާމވާ ޮގންޖެހުންތަކަށް މިހާރު މި ބިލުން ޙައްލުމަސައްކަތުަގއި  

 ސުވާލަކީ.   ދެ އެ؟ އަޅުަގނޑުމެން ލާންވީ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ! ެގންދަވާޔޫނުސް ކުރިއަށް 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ޢަލީ ޔޫނުސް މެންބަރު ދާއިރާެގ ހޮޅުދޫ

ޮގތަ އުސޫލެްއެގ  ދެން  ދެއްކެނީ    އެންމެންނަށް  ށްއަޅުަގނޑުމެން  މި  މިހާރު ާގތްަގނޑަކަށް  ވެސް  ވާހަކަެއއް.  އެްއ 

ފާއާންމުކޮ އެ  ރަޝީދު  މުޙައްމަދު  ދެންމެ  ފަދައިންހަށް  ބައެއް،  ަގކުރެއްިވ  ބައެއްފަހަރު  އް  ފޯމުތަ  އަޅުަގނޑުމެން 
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މީހާ  ކުރިމަތިލައިެގން އުޅޭ    ވަޒީފާއަށްސް  ރވިފޯމު ފުރުމާއި ސިވިލް ސަ  ަވޒީފާެގާގނޫނީ ފޯމު ފުރުމާއި  ،  ންހިފައިެގ

އަޅުަގނޑުމެންނަކީ ވަރަށް    އެބަ ހިނަގންޖެހޭ.  ންހަމަ ކޮންމެ ތާކަށް ދިޔައީމަ ބޮޑު ކަރުދާސް ބަންޑެްއޔެއް ހިފައިެގ

ކޮންމެ ތާކުން ވެސް މަ  ކަށް ދިޔައިޓަށް ލޯބިކުރާ ބައެއް. މި އެއްޗެހި ނުއުފުލާ، މި ތަކުލީފު ނުއުފުލާ އެއްތާށްމާވެތި

 ؟ ލެވިދާނެތޯ ީމެގ ތެރެއަށްޮގތެއް   ވާނެޑުން ެއކަންައއި.ޑީ ކާ އެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބޭފުޅުންއެހެންވީމާ،   ދެ  އެ  ދެ  ެގ  މިހާރު  އަޅު އެ  ވިދާޅުވީމަ  އެއްޗެއް  ބޭފުޅުން  ތި  ކޮމިޓީ ސުވާލަށް  ަގނޑު 

 !ެގންދަވާ ނިންމާލާނަން. ކުރިއަށް

 

އަސްލަމް    އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް   އޮފް  މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ހުރި    އެްއކަލަވާނެ  ދެއް ފަރީދާ ވިދާޅު މިހާރު  ޙައްލު އާދޭތޯއަޅުަގނޑުމެންެގ  ޮގތުން   ،ޮގންޖެހުންތަކަށް  ުގޅޭ  ެއކަމާ 

ބަހައްޓާފަިއ    ސްޑަރޑިޖިޓަލް ރީ  ،އިނޭގތޯ. އަިއ.ޑީ ކާޑު މިއަށްވުރެ ރަނަގޅު ކުރީމާ ޑިޖިޓަލް ރީޑްކުރެވޭވަރުވެފައި 

އަޅުަގނޑަކަށް ހަަމ    ާވތަނެއް  ބައެއް ކަންތައްތައް ކޮށްެގން ބައެއް ކަންތައް ޙައްލުވެދާނެ. އެކަމަކު ޓޯޓަލީ ޕޭޕަރލެސް

އިނޭގތޯ.   އެޕްލައިއޮ ވެރީ  ނުފެނޭ  ިވސާައށް  އިނޭގތޯ.  މިހާރުނަސްޓްލީ  ެވސް  ޖެހޭ    ހަމަ  ވެސް  ކުރަން 

އެޕްލަިއކުރަން  ވިލާރޭސި ިގއިނ ިވސާ  ެވސް  ލާވެސް  ތަށް  އެްއޗެހި  ވެސްބައިވަރު  ޮގސް  ބޭންކަށް  ހަަމ   ން. 

ދެެގން ލާންޖެހޭ އަދިެވސް. އެހާ ޑިޖިޓަލެއްނުވޭ  ނެއތާ އި  އިވެސް ހަމަ ފޯމު ފުރަ  ށް ޮގސްކައިނިގރޭސިވިލާތުެގ ބޭން

ބަެއއް  އެްއ.ގަ އަސްލު އަނެއްހެން  މިހާރު،  ބޭފުޅުން  އެނޭގ  އެހެންވީމާ،   ؟ދެއްތޯމީޓިންގއެއް    ރެކޯޑެޑް  އަޅުަގނޑު 

ނުކިޔާނަން. ެގންުގޅުްއވާ    ނަމެއް  ބޭފުޅުން  ހަމއޭ ބައެއް  ޑިޖިޓަލްކޮށް  ،  ހުރިހާ  ެގ  މީހާ  ބޭފުޅުން މުޅި  އުޅުްއވާ 

އެ  .އަސްލުަގއި ހުންނާނެ. އެ  ައސްލުަގއި    އެކަމު  މިންވަރެއްަގއި  ކޮންމެވެސް  ނޫން.  ވާކަމެއް  ޕްރެކްޓިކަލީ 

ލުއިތަކެއް ރަހާމި ަގބޫލުކުށްވުރެ  ވެސް  އަޅުަގނޑު  އެކަން  އެކަމަކު  ވާނެ.  ނުކުރަން    ައޅުަގނޑުރަން.  ަގބޫލެއް 

ވަންސް  އެންޓަޔަރލީ ޝޮޕެްއަގިއވާހެނެއް  އެ  ނުކުރެވޭޓޮޕް  ަގބޫލެއް  ކަމަކަށް  ފަރީދާ،    އަސްލުަގއި.  ިމކަންވާނެ 

މެންބަރު ޮގންޖެހުންތަކަ  އިްއޒަތްތެރި  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ސުވާލުަގއި  ކުރެްއވި  ދަތިތަކަށް ށް  ޝިފާޢު  ހުރި  މިހާރު 

 އަސްލުގައި.  ޙައްލެްއއާދޭތޯ
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ރަޝީދު ޑު ރަޝީދަށް ފަހަ ވުުމެގ ކުރީަގއި އަޅުަގނޅު ފަރީދާ އެއްޗެއް ވިދާ ކަަމކަށްވެދާނެ.  ުގޅޭ   ރެއްަގއި 

 އިނޭގތޯ.  ްއޗޭވަކުރުކޮށްލައް 

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން:   ރަޝީދު މުޙައްމަދު މެންބަރު  ދާއިރާެގ އުތުރު މައްޗަންޮގޅި

ހަމަ  އާދެ!     ވިސްނުެމއްަގއި އެްއވެސް    ހަމަ  އަޅުަގނޑުމެންެގ  ނެލަން،ނަންަގއަށް  މިނިސްޓަރއަސްލަމް،  އަޅުަގނޑު 

ވަރަށް ސާފުކޮށް    ހަމަ  ރުމެއް ނޫން އަޅުަގނޑުމެންެގ މަޤުޞަދަކީ.ހުސްތަކެއް  ޓާބޭހުރިހާ ޑާށް  ހަމައަ  ަގއިޑީ ކާޑު. އައި

ދި ޚިދުމަތްތައް  ހުރިހާ  މި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އަޅުަގނޑުމެން    ނުމުގައިބުނެފި.  ެގންުގޅުން  ލެވެލެއް  އެކްސެސް 

މިނިސްޓްރީަގއި  ޕްލޭނިންގ  ެއއަށް  އެހެންވީމާ،  ޙަޤީޤަތަކީ.  އަސްލު  ެއއީ  މިނިސްޓްރީަގިއ  ބޭނުންވަނީ.  ވާހަކަައކީ   ،

ވިސްއެއް  ކަހަލަ  ހުރިތޯއޭނުވެސް  އެބަ  ކޯޓުަގއި  ؟ ންފުޅެއް  ނުބުނަން  އަޅުަގނޑު    ނެއްކޮންމެހެންމިސާލަކަށް 

ހުންނަންޖެހޭ ހުންނަންޖެ އިންޓެލިޖެންސްަގއި  ޕޮލިހުންެގ  ނޫނީ  ލިބެންޖެހޭނެއެކޭ.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެއްޗެއް  ހޭ 

ދިޔައި  ައޅުަގނޑުމެންނަށްއެްއޗެއް   ވާހަކަައކީ  އަޅުަގނޑު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޖެހޭނެއެކޭ.  ެއކްސެސް  އެ  މަ 

ެގންުގޅެ ފަސޭހަޮގތަކަ ނިޒާެމއް  ވޭނެށް  ފަސޭހަށްތުންނަރައްޔި ،  ކޮންމެވެސް  ކޮށްދޭން.  އެކަން  އޯލް.    އިން  ދެޓްސް 

 ތެންކިއު. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އާދެ! އަސްލަމް. 

 

އަސްލަމް    އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް   އޮފް  މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މެންބަރު   އިްއޒަތްތެރި  ރަނަގޅަށްއާދެ!  ހަމަ  ވިދާޅުވީ  ތި  ހަމަ  ކާކު.  މުޙައްމަދު  އެއީ  ޖަހާލީމަ  ކާޑު  ން  ކައައި.ޑީ 

ބެ އޭނައާ  ޮގތުން  އެނެގނުނީމަ  ޑޭސެންޓްދެން  ހޭ  ލޫމާތެއް މަޢު  އެކްސެސްކުރަންޖެހޭ  ޓާބޭސްައކުންރަލް 

މި ެއކްސެސްވާން.  މިންވަރަކުން  އިންނަ  އެކިހާއެކްސެސްދީފައި  ޑޭމުއަްއސަސާތަކަށް   ެއކިރު  އެކި  ހުންނާނީ  ޓާއަށް  

ޓާބޭސްއަށް  ޑޭ  ެގއަޅުަގނޑުމެންހެން  ވިދާޅުވާއެ  ުގޅޭޮގތުން ފަރީދާ    އި.ޑީ ކާޑާއަމިހާރު  ލުަގިއ.  އި އަސްފަ އެކްސެސްދީ

ިގނަފައި  އެކްސެސްވެ މިހާރުނިންމުންތައް    ވަރަށް  ވެސް    ހަމަ   ވެސް  ނިންމާނެ  އަދި  އިކޯޓުތަކުން  ނޭގތޯ. 
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ވިދާޅުވާހެން    ށްބައެއްފަހަރަ ލުތަންތަނަށް  ހަމަ  އެ  ހަ  ، ގައިމުމީހުން  ކާޑު  ވެސްނުދިއިދަލައިސެންސް    މުަގިއ 

އަސްލު ޑޭ   ެގއަޅުަގނޑުމެން ކަންތައްތައް  ކުރާނެ  ވެރިފައި  އެކްސެސްވެފައި  މިހާރު    ގައި.ޓާބޭސްއަށް  ހުރި މިއެ 

، ހަމަ ަގބޫލުކުރަން. ދެންހަމަ އަޅުަގނޑު ވެސް  ޓާބޭސްެއްއަގިއ ެއކަން ކުރުން  ރަލް ޑޭޓް ސެން  ރަނަގޅަށް   ވަރަށްވުރެ 

ކްނޮލޮޖީ ދާކުރާނީ ޓެމީަގއި ވަރަށް ބޮޑު ރޯލެއް އަސްލުަގިއ އަ  ،ކަށް ކަން ކުރެޭވ މިންވަރަހެްއަގިއ ވެސް އެ ކޮންމެ އޮފީ

މު ހީވަޙަމިނިސްޓްރީން  އަޅުަގނޑަށް  ޕުޝްކުރުން  ޅު ބޭފު  އެ  ނީއްމަދު.  މިކަން  ރަނަގޅު  އަޅުަގނޑުމެން  ންނަށް 

ަގބޫލުކު ވެސް  އަޅުަގނޑު  އޮތްރަން  ކަމެއްހެން.  ކުރަންޖެހިފައި  ފަސޭހަވާނެ  އެ  .  ކަމެްއކަން  ހަމަ  ތަންކޮޅެއް 

ވެރިފިކޭޝަންބައެއްފަހަރު   މިހާރު  އެ  އޭރުން.  ިގނަ  ކަންކަން  ވަރަށް  ެގންދަނީ  ތަންތާ  ކަންތައްތައް  މެނުއަލްކޮށް  

ސް ވެސް  ރ ދި އެރަވެސް ނޫން. އަ  ކީމޮޅަށް ކުރެވެނީ   މެނުއަލްކޮށް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން އަދި މާ،  އަސްލުަގއި. ދެން

  އޭގެ   ކުއް މޮޅު މީހަޅެނީ ތަންކޮހަދާރ  އެރަ  ޑިޖިޓަލީ ވެސް އެރަރސް ހެދިދާނެ. ޑިޖިޓަލީ  .ހެދޭވެސް    ހަމަ އޭަގއި

  މީހަކު ހަދާ އެރަރސް ހުންނާނީ. މަކަރުސީދާ  ހެކްކޮށްެގން. އަނެއްހެން ހަދާލާނީ ހަމަ    ،ތެރެއަށް ެއކްސެސްވެެގން 

އިނޭގތޯ އަޅުަގނޑުމެންެގ ނެތް    ަގބޫލުކުރަން  .ތެއް ެވސް ނޯވޭޮގަވކި މޮޅު  އެހެންވީމާ،  ކަންކަން ހުންނާނެ.  ން  ހެދު

ފަރީދާ، އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޝިފާޢު ކުރެއްިވ    އް އަސްލު.ށެންސެއް ެއއަކަސްޓެއެްއވެސް ރެސި

 ... ސުވާލު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އެދި  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ސުވާލުަގިއ  ކުރެްއވި  ޑީ ޝިފާޢު  ޚިދުމަތްތައް  މި  ކި  ސެންޓްރަލައިޒްވަޑައިަގންނަވާ  ހާ  ކުރެވޭނީ 

އައި.ޑީ ކާޑު ހެދުމާއި ިމ  މި  ތަކަށް  ލުކައުންސި  ރަށްރަށުެގފުޅުންނަށް  ބޭތޯ އިނޭގތޯ. ކިހާވަރަކަށްތޯ ތި  މިންވަރަކަށް

 ށްލަން އެކަން ދޫކޮ؟ މި ކަންކަން ދޫކޮށްލެވޭނީ މިހާ މިންވަރަކަށްތޯ  އުފަންދުވަހުެގ ސެޓްފިކެޓް ހެދުމާމުަގއި،  ކަންކަ

 ކޮށްލަދެްއވާ އިނޭގތޯ. ފުއެބައި ސާ ؟ކޮބައިތޯ ކީންތަކަހުރި ޮގންޖެހު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަރީދާ ޔޫސުފް  ޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިރެކްޓަރޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭ

އުފަންދު އިނޭގތޯ.  ސެޓްފިޝުކުރިއްޔާ  ދެންވިދާޅުވީ   ކެޓޭވަހުެގ  ދަންނަވާލާނަންަގއަޅު  މަ  ވެސް   މިހާރު،  ނޑު 

ހަދަ ސެޓްފިކެޓްތަްއ  ނޫން  އިއުފަންދުވަހުެގ  ައޅުަގނޑުމެންނެއް  އިނޭގތޯ.  ކަުއންސިލުތަކުން  ދެމުންެގންދާނީ 

އަޅު އެއްދެނީއިހަދަ ފޯރުކޮށްދޭންޖެ.  އެއަށް  އޮ ަގނޑުމެން  ސެ  ންނާނީހޭ  ނަންބަރެއް  އެ   ޓްަގއިފިކެޓްއައި.ޑީ  ހަދަން. 

. ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާނީ ރަށު ކައުންސިލުތަކުން. އެހެންވީމާ،  މެންޓުންސެޓްފިކެޓަށް ައއި.ޑީ ނަންބަރު ދޫކުރާނީ ޑިޕާޓް
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ކައުހަމަ  ވެސް    މިހާރު ރަށު  ހަމަ  ތަކުންންސިލުއެއީ  މަސައްކަތެއް.   ރުމިހާ  ޒްކޮށް އިސެންޓްރަލަޑީ   ކުރަމުންެގންދާ 

 މުން ހަމަ ވަރަށް މަދު ރަށެއްަގއި ނޫނީ ވިްއޔާ  ވެސް ރާއްޖޭެގ  މިހާރު  ،ކުރަނީ. ދެން ކާޑުެގ ކަންތައްތައް  ވެސް އެ

ރަށް ހުންނާނެ ވަކޮންމެ ރަށެއްަގއި ވެސް އެ ރަށެއްެގ ރައްޔިތުންނަށް އެ ރަށެއްަގއި ތިބެެގން އެޕްލައިކުރެވޭނެ މިން

ރަށްރަ  މިހާރު ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް  ހަދަވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ރަށްރަށުަގއި އިށުަގއި  އެ  ހުންނާނެ  ދީފައި 

ޓާއި ޑިޖިޓަލްކޮށް ހަމަ  ފިންަގރ ޕްރިން،  ކިޔާ ތަނެއް. އެ ތަނުަގއި ހުންނާނެ ފޮޓޯ ނެެގންށާއި  ޕޮއިންޓު  ންގ ކަލެކްޓި

ވެސް   ހާރުކައުންސިލުތަކުން މިތަށް ހުންނާނީ. އެ ބޭފުޅުން  ޮގފޮޓޯ މި އެއްޗެހި ނެޭގ    ޓު،ޕްރިން  ނެެގން ފިންަގރ

ހު ފޯމާއި  ހުރިހާ  ކުރައްވާނީ  ކަލެކްޓުރިކަލެކްޓް  މަޢުލޫމާތެއް.  ފޮނުވީމާ ޑިޕާޓްމަން  ހުކުރެްއވުމަށްފަ  ހާ  ޓަށް 

ހަމައެކަނި   ކަމަކީ  ކުރާ  ކާޑެްއ  އެ  ޑިޕާޓްމަންޓުން  ޗެކްކޮށްފައި  ރަނަގޅުތޯ  މަޢުލޫމާތުތައް  މަޢުލޫމާތުތޯ،  ރަނަގޅު 

ކަުއންސިލުތަ  ކުރުން.ންޓުޕްރި ފޮނުވާނީ  މިހާރުވެސް  ހަމަ  ކާޑުތައް  އަނެްއކާ  އެޕްރިންޓްކޮށްފައި  ންވީމާ،  ހެކަށް. 

މިހާރުކައު މިހާރު  ެއވަރު  ހަވާލުކުރާނީ.  ރަްއޔިތުންނާއި  ހުރީ    ންސިލުތަކުން  ހަމަވެސް   ޑީސެންޓްރަލައިޒްކުރެވިފައި 

 އިނޭގތޯ. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ައޅުަގނޑު ކައިރީަގއި ވެސް  ތި ބޭފުޅުން ކަނޑައަޅުއްާވ،    ންސިލުތަކުން އެބަ އެދިަވޑަިއަގންނަވާފަރީދާ، ބައެއް ކައު

އެބަ ރިކުެއސްޓްކުރައްވާ އަޅުަގނޑުެގ ދާއިރާއިން ވެސް އިނޭގތޯ. ތި ބޭފުޅުން ކަނޑަައޅުްއވާ ަވކި ފެސިލިޓީތަކެްއ،  

 އެ ބޭފުޅުން މިސާލަކަށް ސެންޓްރަލް ަގވަރމަންޓުން ެއ  ށްކަފެންވަރަ   ވަކި  ވަކި އިކުއިޕްމަންޓްތަކެްއ ބޭނުންކޮށްެގން

ޅުން މަޢުލޫމާތު  ޏާ އެ ކައުންސިލުތަކުން އެ މެޝިނަރީ ހޯދައިެގން، ތި ބޭފުފައިނޭންސްކުރަން އުނދަޫގވާ ކަމަށް ވަން

އިނޭގތޯ ކުރީމަ  ބޭފުޅުން  ވެރިފައި  ތި  ޕްރިންޓުމަޢޫލޫމާތުކަށަވަރުކޮށްދޭ  ،  ކާޑު  މައްޗަށް  ޚިދުމަތް   ކުރުމުެގެގ 

ކުރައްކައުންސިލު އެ  ޝިފާޢު  ހިތުން  އަޅުަގނޑު  ެއއީ  އިނޭގތޯ.  ދޫކޮށްލެވިދާނެތޯ  ވެސް  ވާ ތަކަށް  ސުވާލުަގއި   

 މައިަގނޑު އެއް އަސާސަކީ ެއއީހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަރީދާ ޔޫސުފް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިރެކްޓަރ

އަޅު ތިކަމާ  މަސައްކަތް އާދެ!  މި  ހެދުމުެގ  ކާޑު  ވެސް  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  އެއްޗެއް  ދަންނަވާފާނަން  ަގނޑު 

.  ރުޕޫޑިޖިޓަލްކުރުމަށް ޓަކައި ައޅުަގނޑުމެން ވެސް ދުނިޔޭެގ ދެ ޤައުމަކަށް ދަތުރުކުރިން އިނޭގތޯ. މެލޭޝިއާ، ސިންަގ

ދަތުރުކޮޅުއަ ވެަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ތަނަކުން،  ށްެގން  އެއްވެސް  އެހެން  އޮޅުންފިލުވިން.  މަޢުލޫމާތު  ތި  ސް 
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ެއ ެއއިން ކޮންމެ ތަނަކުން ވެސް    ،ންޓްކުރޭތޯ. ދެންސެންޓްރަލް ތަނުން ނޫން އެހެން އެްއވެސް ތަނަކުން ކާޑު ޕްރި

ނޫ ތަނުން  ޓަކަިއ ސެންޓްރަލް  ސަބަބަށް  ސެކިއުރިޓީ  އެއީ  ނުކުރެވޭނެޭއ.  ތަންތަނުން  ެއ  ކާޑު    ނިއްޔާމުވިދާޅުވަނީ 

އެ ެއއްޗެހި    ޓުންޕޯސް،  ދެން   އެްއޗެހި ވަރަށް ފާސްޓްވާނެ.  އެ ބޭފުޅުންެގ ޕޯސްޓާ،  ޕްރިންޓެއް ނުކުރެވޭނެއޭ. ދެން 

ދުވަހުެގ    10ދުވަސް އިނޭގތޯ.    10ަގއި ވެސް އެޕްލައި ކުރީމަ ނަާގ  ޕޫރުފޮނުވާނީ. އެކަމު ކާޑެއް ހެދުމަށް ސިންަގ

މީހާއާ  އެ  އަދިއެްއ  ހަމައަ   ތެރޭަގއި  ވިސްނޭޮގތުަގއި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެހެންވީމާ،  ފޯރުކޮށްދޭނީ.  ކާޑު  ށް 

ހުރިއަޅުަގނޑުމެން މި  ހަމައަށް  ޙަޤީޤަތުަގއި  ފެންވަރުަގއި    ެގ  ރަށްރަށާއި  ވެސް  ބެލިޔަސް  ަވއިސްކޮށް  ސެކިއުރިޓީ 

ދޫ އެހެންޕްރިންޓިންގ  ނެތް.  ވިސްނާފަެއއް  އަދި  އަދިނަކޮށްލުން  މިހާރު  ކުރާ    މަވެސް،  އެ  ކަުއންސިލުތަކުަގއި 

ެއއަށްވުމަ މިހާރުތަ ރެ  ސައްކަތްތައް  ެގންދަން  ކުރިއަށް  މިހާރު   ންކޮޅެއް  ެއއީ  ެގންދަން.  ެއބަ  ވިސްނަމުން  ވެސް 

މީހު   ނިހަމައެކަ އެ  ފުރާފައިފޯމުތަކެއް  ބަދަލުގައި  ން  އޭެގ  ތަ  ހަމަ  ފޮނުވާނީ.  އެ  މީހުން  އެޕްލިކޭޝަނާއި އެ  ނުން 

 ތް ކުރަމުން އިނޭގތޯ. ކަވޭތޯ އަޅުަގނޑުމެން މިހާރުވެސް މި ދަނީ މަސައްހަމައަށް ދެވޭވަރު 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ބަ  އެ  ރު ވަރަށް ިގނަ ތަންތަނުންހާފަރީދާ، މި  ކުޑަ ެއއްޗެއް ައޅުަގނޑު ސާފުކޮށްލަން ބޭނުން.ވަރަށް ކުޑަ ދެން، އަދި  

ޔުނިޓަށް    އައި.ޑީ ކާޑު  ނަލްކައުންސިލު މެދުވެރިކޮށް ނެޝަ ،  ފިލްއަޕްކޮށްފައިރަްއވާ ރަށުން މަޢުލޫމާތު ފޯމް  ޝަކުާވކު

އަޅުަގނޑަށް  ،  އެ އައި.ޑީ ކާޑު ހެދުމުަގއި ބައެއްފަހަރަށް އެބަ ނަަގއޭ ވަރަށް ިގނަ ދުވަސް ިއނޭގތޯ. ދެން  ފޮނުވީމަ،

ތި ބޭފުޅުންެގ  ،  . އަޅުަގނޑުެގ ސުވާލަކީ ހަމައަށް އައިއްސަ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް  މެންނާއަޅުަގނޑު  ބެލިފައެއް ނެތް

ކާޑު   ައއި.ޑީ  ތެރޭަގިއ  މުއްދަތެްއެގ  ވަކި  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،  މަޢުލޫމާތު  އޮތްތޯޭއ  އެބަ  އިޢުތިރާޟެްއ  އެްއވެސް 

އަޅުަގނޑުމެން  އި  ހަދަ ާގނޫނުަގއި  ކަމަށް  އިޢުތިރާޟެއް  މުނިންމަންޖެހޭނެ  ބޭފުޅުންެގ  ތި  ކަނޑައެޅުމުަގއި  އްދަތެއް 

 ؟އެކަމަށް ތި ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުާވ، ތި ބޭފުޅުންނަށް ހުރި ޮގންޖެހުންތަކަކީ ކޮބަިއތޯއޭ؟ އޮތްތޯއޭއެބަ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ފަރީދާ ޔޫސުފް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ޑިރެކްޓަރ

އޭތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އިނޭގތޯ  ވާނީ  ކަމަކަށްއެ ވަރަށް އުނދަޫގ    އިފިްއޔާާގނޫނެްއަގިއ ަވކި މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅަ 

މިސާލަކަށް   އަޅުަގނޑުމެން  މިހާރުވެސް  އެއީ  ދިމާ،  ދެންނެވީމި  ފުލްފިލްކުރަން.  މިހެން  ކޮންކަހަލަ  މިހާރު  ވާނީ 

ޕެންޑެ  ކެއްކަންތައްތަ ނޭނެގ.  ައޅުަގނޑުމެންކަމެްއ  ދިމާވީ  ތެރޭަގިއ  މަސައްކަތެ މިކްެގ  އެްއވެސް  ހަމަ  ްއ  ނަށް 

ދެންނުކުރެވޭނެ   ޙަޤީޤަ،  ދެއްތޯ.  މަސަްއކަތްކުރެވޭއިރުަގއި ިމހާރުވެސް  ޮގތެއްަގއި  އާންމު  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ތުަގއި 
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ން. މަތިން  ަގނޑުމެން ހަފުތާއަކު ެއއްފަހަރު އެ ތަންތަނަށް ފޮނުވައިދެޅު އެ ފޮނުވާ ެއއްޗެއް އަހަމަ  ންސިލުތަކުން  ކައު

މީަގިއ ދިމާވަނީ މި  ،  ދެންން މަްއސަލަ ނެތީިވއްޔާ.  ފޮނުވައިދޭ  ހަފުތާއަކު ދެ ފަހަރުުމން  ދަތުރުކުރާ ތަނެއް ވެއްޖިްއޔާ

ދިމާވޭ،  ވާތީ ކަމަކަށްޓެކްނިކަލް   މައްސަލަ  ޓެކްނިކަލް  ދެންއިނޭގތޯ  މީަގއި  ޓަކައި  ،  .  ޙައްލުކުރުމަށް  އެކަންެވސް 

ނީ  މިސާލަކަށް މި އަންނަެއ  އެބަ ެގންދަން.    އަޅުަގނޑުމެންވެސް ކައުންސިލުތަކާިއ މަޝްވަރާކުރަމުން ވެސް    މިހާރު

މި  މެއިލް ނުެވ ެއއްޗެހި  އިން  ރިސީވް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއއްޗެހި  ފޮނުވާ  ރަށްރަށުން  ބަެއއްފަހަރަށް  ފޮނުވަނީ. 

ދެން އެބަ ކަމެއް.  ލިބުނު  ޭއތި  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ނޭނޭގނެތާ  ނުވަންޏަކާ  ރިސީވް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އެ  ،  ހުރޭ. 

އެނެގ މި  ދެން  ޝަކުވާކުރީމަ  މީހަކު  މިކޮންމެވެސް  އެހެންވީމާ،  ނުލިބޭކަން.  އެބަ    ލަ ކަހަނީ  ވެސް  ކަންތައްތައް 

ނެތީ މައްސަލައެްއ  ނެތިއްޔާ  ްއޔާ  ދިމާވޭ.  މައްސަލަެއއް  ވެސް  ކަމަކުން  އެހެން  އަދި  ވެސް  ފޯމެއްަގއި  ހަމަ 

 އަޅުަގނޑުމެން ހަމަ ޓާެގޓަކީ ހަމަ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު އެ ރަށަކަށް ފޮނުވުން.

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ހާރޫން، ުގޅޭ ެއއްޗެއް ެވއްޖިްއޔާ ވަރަށް ކުރުކޮށް. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާެގ މަނަދޫ

ުގޅޭ.   ފާހަަގކުރިވަރަށްބޮޑަށް  ލާފައި  އެ ކާޑަޮގތަށް    ޝުކުރިއްޔާ. ދެންމެ މުޤައްރިރު ވެސް  ދުށް  މިވާ ިގނަ  ވަސް 

ވެސް  ދެ،  ިއަގއި ލަމައްސަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް  އުޅެވޭތީކޮން  ތެރޭަގއި  މިކަމުެގ  ވަރަކަށް  ބޮޑަވެ  ންމެވެސް    ށް ވަރަށް 

ފާހަަގކުރެވޭ ކަމެއް ެއއީ ކާޑު ނިމުނީމަ ކައުންސިލުތަކުން މާލޭަގއި އުޅޭ ކޮންމެެވސް ކުއްޖަކަށް އެބަ ުގޅާ އެ ތަނަށް  

އަޅުަގނޑު   ރުންޗަށް، އަނެކެްއޗަކަށް ލާދޭށޭ. މިހާޮގސް ލޯޮގސް މިވެނި މީހަކަށް ުގޅަިއެގން އެ ކާޑުކޮޅު ނަަގއިދީެގން  

 ނިޒަމެއް. މި ދަންނަވަނީ ކޭ މެ  ވެސްއޮފިޝަލީ މީތި ފޮނުވޭނެ އެއްމި  އޭ  ތި ބޭފުޅުންެގ ނެތްތޯ،  އަރާ އެްއޗަކީށްހިތަ

 ނަގައިދޭށޭ  ަގނޑު ވެސް ކުރާ ކަމެއްެގ ވާހަކަ. ެއކޮޅުން ުގޅާލާފައި ކާޑުކޮޅެއްވަރަށް ރިސްކީ ކަމެްއެގ ވާހަކަ. އަޅު 

އަޅުަގނޑަކީ ހަމަ އާދަިއެގ މީހެއް.     ކާޑު އަޅުަގނޑު.މީހުންެގ  12މީހުންެގ،    10ބުނީމަ އެ ތަނަށް ޮގސް މި ނަަގނީ  

ނަާގފައި ރަނަގޅު  ،  ޮގސް  ތަންކޮޅެއް  ިމއަށްވުރެ  ދެނީ.  މި  އަތަށް  ކައްޕި  ފެރީ  ދާ  ރަށަށް  ލަނީ  މި  ޮގސް  އޭތި 

 އް. ޝުކުރިއްޔާ. ނިޒާމަކަށް އެކަން ބަދަލުކުރެޭވނެ ޮގތެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:
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 އަސްލަމް. 

 

އަސްލަމް    އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ   ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް   އޮފް  މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ެގއަށް   އަންނަނީ  ކާޑު  އިނިގރޭސިވިލާތުަގިއ  ގެންުގޅޭ.  މީހުން  އެހެން  އިނދޭ  ނިޒާމެއް  ރަނަގޅު  އާދެ! 

ކަރަންޓު ައޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  ޗެކެއް    ސިޓީއުރަެއްއަގއި  ދައްކާހެން  ބޮކްސްއަށް  ލިޔެފައި  ބިލު  ޕޯސްޓް  ވައްޓާލަނީ 

ސިސްޓަމެއް   ޕޯސްޓަލް  އިންނަ.  އިތުބާރުމަުގމަތީަގއި  ސިސްޓަމެއް    ހުރި.  އިންނަނީ  ޕޯސްޓަލް  ހިފޭ  އިތުބާރު 

ވަރަކަށްއިންނަނީ ކޮންމެވެސް  ޒަމާނެއްަގއި  އެއް  އިން.  ޕޯސްޓަލް ސިސްޓަމެއް  ރާއްޖޭަގއި  ކުރި.   ވެސް  ރުއިތުބާ  . 

ޤައުމުަގ މި  ރާއްޖެެގ  ެއއްއެކަމަކު  މި  އެކަމު  ބޭރަށް.  ރާއްޖެއިން  ރަނގަޅު،    މެއްޓަޕޯސްޓަލް ސިސް  ނޫން.  ނެތީ. 

ަގބޫލުތުބާއި ައޅުަގނޑު  ނިޒާަމކީ  އެ  އެއީ  އޮންނަންޖެހޭ.  އެބަ  ޕޯސްޓަލް ސިސްޓަމެއް  ހިފޭ  އެީއ  ރު  ޮގތުަގއި.  ކުރާ 

ޓަލް ސިސްޓަމެއް ނެތް. ތި ބޭފުޅުން  އެހެންނޫނީ އަޅުަގނޑުމެން ެވސް ދޭންޖެހޭނީ ކޮންމެވެސް މީހެއްެގ އަތަށް. ޕޯސް

. ސިސްޓަމެއް ނެތޭ އެކަން ކުރާކަށެއް. ރާއްޖޭަގިއ  މި ާވޮގތަކީ  ެއއީ   ފޮނުވަނީ.މީހަކު  ވެސް އެހެންވީމާ، ކޮންެމވެސް 

 . ގައިނެތް އަސްލު ޕޯސްޓަލް ސިސްޓަމެއް އިންޓަރނަލް ޑޮމެސްޓިކް 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 .މާ ކުރިއަށްޢުނިއާދެ! ން،  ެގށް ބޮޑަށް ދިުގދެމިހީވަނީ ވަރަ  ދެން އަޅުަގނޑަށް  އަޅުަގނޑު އެހެންވީާމ، މިއަދު

 

މިނިސްޓަ ނޭޝަނަޑެޕިއުޓީ  އޮފް  ޕްލޭރ  ހައުސިންގ ލް  އިންފްރާ  ނިންގ،  ފާޠިމަތުއެންޑް  ނިޢުމާ ސްޓްރަކްޗަރ     

 ވާހަކަދެްއކެވުން: 

ޕޮޝުކުރިއްޔާ.   ދެ  ކުރިން  ނިންމާލުމުެގ  ހަމަ  ފާހަަގކޮށްލަންައޅުަގނޑު  މާއްދާ    43ާގނޫނުެގ  .  އިންޓެއް  ވަނަ 

ޤައުމީ  މަރުވާ މީހުންނާ ބެހޭ ތަފާސްހިސާބު  އިއުފަންާވ ކުދިންނާ،  އިނދޭ ލިޔެފައިވަނަ ާމއްދާަގިއ އެބަ  43.  އިނޭގތޯ

ހެލްތު އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ާއންމުކުރާނީ  ތައްޔާރުކޮށް  މަރުާވ  ފެންވަރެްއަގއި  ކުދިންނާއި  އުފަންވާ  މިހާރު  ކަމަށް.  ން 

ނޭ އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް  ސީދާ  މަޢުލޫމާތަކީ  މި  ރެޖިސްމީހުންެގ  މަޢުލޫމާތަކަށްޓްޝަނަލް  ނާަގ  ިމ  ރޭޝަނުން  ވާތީ، 

  ދުވަހަކު ސްޓްރޭޝަނުން. ދެން އަޅުަގނޑުމެން އިހަކަށް  ޖި ޝަނަލް ރެޓް އޮފް ނޭމަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރާނީ ޑިޕާޓްމަން

ފާސްވެެގން ބިއު މި  މި  އޮފް  ދިޔަ  ބޭފުޅުންެގ ރޯ  އެ  އިންނާނީ  އާންމުކުރުން  އެކީަގއި  ާގނޫނާ  ސްޓެޓިސްޓިކްސް 
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އެމެންޑްކޮށްލަދެއްވު ކްލޯސް  އެ  ޮގތަށް  އެ  އެހެންވީާމ،  ކަމަކަށް    ން.އަތުަގއި.  ދެވަނަ  ިގނަ ހަމަ  ދެން،  ވަރަށް 

  ރއޮ،  އިއިދާރާތަކުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކާސިސްޓަމާެއކީަގިއ ދައުލަތުެގ އެކި    މެންބަރުން ފާހަަގކުރައްަވއިފި އައި.ޑީ ކާޑު 

ސް ޚިދުމަތްތައް  ލިބޭ  މި  ސެކްޓަރއިން  ކޮން ޓްފައިނެންޝަލް  ކުރަން  ކުރެވެރީމްލައިން  އަޅުަގނޑުމެން  ކަމެއްހޭ  ނީ. 

ހައިލަިއޓްކޮ ވެސް  މަސައްކަތްތަކެއްމިނިސްޓަރ  ކުރަމުންެގންދާ  މިހާރު  ެއކީަގއި  ސީ.ޓީ.އޯާއ  އެ   .ށްލައިފި 

ޑީ.އެން.އާރާއި، ޕްލޭނިންގ  ،  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްސް އޮފީހާއި  އި، ތެރޭަގއި މި ދަނީ ހަމަ ސީ.ޓީ.އޯއާ މަސައްކަތްތަކުެގ

ޑްރާފްޓް  މިހާރު  ާގނޫނެއް  ކޮމްޕެރެހެންސިްވ  ބެހޭ  ރަޖިސްޓްރޭޝަންއާ  ސިވިލް  ދަނީ  ިމ  ެއއްކޮށް  މިނިސްޓްރީއާ 

އަނެްއކާ ވެސް ެއްއވެސް ހާލަތެއްަގއި ެއއް ތަނަކުން  ،  މުން މި ދަނީ. ޭއެގތެރެއިން މި އަިއޑެންޓިފައި ކުރަނީކުރެވެ

ޕަސް  ރ. އެކަމަކު ައއިޑެންޓިޓީ ކާޑެއްެގ ޕަސްޓޯރކުރާ ވާހަކަެއއް ނޫން މި ދައްކަނީކީ  އެއްކޮށް  ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް

ޮގސްފައި އިދާރާއަކަށް  މިސާލަކަށް،  ފުލްފިލްކުރަން  ކާޑަކީ  ސްކޭންކޮ  އެ  ކާޑެއްެވއްޖިްއޔާމުން  އެ ސްކޭނަބަލް  ށްލީމަ 

ރެލެެވން ބޭނުންވާ  ެއ    ޓްއިދާރާއަކަށް  ބިލްޓްއިންކޮށްެގން  ޭއެގތެރެއަށް  މެކޭނިޒަމެއް  ކޯލްކުރާނެ  އިންފޮމޭޝަން 

ކަންތައްތައް ކުރުން މި ސިވިލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ާގނޫނުން އަޅުަގނޑުމެން މި އެންވިޝަން މި ކުރަނީ. އެހެންވީމާ،  

 ވީ މިއަދު ނިންމާލުމުެގކުރިން. ޝުކުރިއްޔާ. ހަމަ ފާހަަގކުރަން ބޭނުން އެ ޕޮއިންޓު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،  ނިންމާލާނީ  ދެން  ކޮމިޓީ  ވަރަށް   މިއަދު  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ަވޑަިއެގންދެްއވީތީ  އިނޭގތޯ. 

މިނިސްޓަރާ  ޕްލޭނިންގ  ޚާއްޞަކޮށް  ޝުކުރިްއޔާ.  ިއއްޒަތްތެރި  އި  ބޮޑަށް  ޝުކުރިއްޔާ.  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ޓީމަށް 

 އާދެ! ...މެންބަރުންނަށް

 

ނޭޝަނަޑިޕާޓްމެން އޮފް  ރެޓް  ކޮމްޕިއުލް  ސީނިއަރ  ޢާޖިސްޓްރޭޝަންެގ  ޕްރޮްގރާަމރ  ރަޝީއިޝަޓަރ  ދާ  ތު 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: 

މުޅި ބިލް އަޅުަގނޑުމެން ޯގ ތްރޫކުރިއިރު މީަގއި ނީނދޭ   ،ލަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަކީކޮށް އަދި އަޅުަގނޑު ހައިލައިޓު

ބަލާ މިސާލަކަށް  ވާހަކަެއއް.  އެްއވެސް  ސްޓޯރކުރާނެ  މަޢުލޫމާތު  މެލޭޝިއާ ،  ވަންޏާ  ކަމަށް  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

ވަރަށް ޒަ ެގންުގޅޭ ޑޭޓާައކީ ސްޓޯރކޮށްފައި  މި  ޑޭޓާ،  މެނުއަލް  މީހާެގ  ހުންނަތަންތާނަގއި  އެްއޗެއް.    މާނުއްސުރެ 

ައދި މެނުއަލްކޮށް ވެސް ޑޭޓާ   ެއހެންވީމާ، ެއކަހަލަ ވާހަކައެްއ އަދި ޑިޖިޓަލްކޮށް ވެސް  ނައްތާލެވޭ އެްއޗެއް ނޫން. 
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ެގންުގޅޭނެ އެްއވެސް ޮގތެއް ީމަގއި މެންޝަންކޮށްފަެއއް ނެތް. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑަށް ރަނަގޅީ ެއއަށް ކޮންމެެވސް  

 އުސޫލެއް.   ެގންުގޅޭނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޓަކައި މި އެދެނީ ތި ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުާވ، ބިލަށް އިތުރަށް    ޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންަގއި ހަމަ ރެކޯޑަށްއަޅުަގނޑު ނޭ

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާލަދެއްވުން. އޭރުން އަޅުަގނޑު    ލިޔުމަކުން  ތު ފުރިހަމަކުރަން ލާންބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތި ބޭފުޅުން މި  

މަޢުލޫ ހިއްސާކޮށްފައި އެ  މެންބަރުންނާ  ަމޢުލޫ،  މާތު  ެއޓެންޑުއެ  އަޅުަގނޑު  އިނޭގތޯ.  މާތަކަށް  ވާނަން 

އަޅުަގނޑު އެހެންވީމާ،  ނިންމާއިރުގައި.  އެ  ބޮޑަށް   ކޮންސެންޓްރޭޓްކުރާނަން  ވަރަށް  ނިންމާލާނަން.  ކޮމިޓީ  މިއަދު 

 .لسَّالَُم َعلَْيُكمْ و  ޝުކުރިއްޔާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް. 
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